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TEASER
Gled deg til neste utgave av magasinet 

som kommer ut 12. april 2018. 
Her er noen smakebiter…

Bli med til topps på 
Vesttoppen (2.253 moh.) av Snøhetta. 

Snøhetta er den høyeste fjelltoppen i Norge 
og Nord-Europa utenfor Jotunheimen. Snøhetta 

er også Norges nasjonalfjell, mener i hvert fall vi i 
Friluftsliv. Les om hvorfor!

Vettisfossen: 
I vakre Utladalen i 

Øvre Årdal braser Vet-
tisfossen ned fjellsiden. 
Norges og Nord-Euro-
pas høyeste uregulerte 

fossefall, med et fritt 
fall på 275 meter. 

Vakkert, trolsk og litt 
skremmende.

LOFOTEN: 
Hermannsdalstinden (1.029 moh.) er det 

høyeste fjellet i Vest-Lofoten. Vi måtte jo 

opp dit. Tåka var tett, men glimtvis fikk 

vi sett toppen på vei opp. 

GAMMEL JERV: 
Les den fascinerende historien 

om jervetispa fra Rendalen, som i 

2001 fulgte etter sine døde unger 

nordover til Bymarka i Trondheim. 

Her oppsøkte hun mennesker på 

en nærmest naturstridig måte og 

ble matet med blant annet vafler. 

Hun døde i august 2017 som den 

antatt eldste jerven i Norge.

INSPIRASJON

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

 er et uoppdaget turterreng for mange. 
Her oppe kan du gå i dagevis uten å 

treffe folk. En av grunnene til at fjellturistene ikke har inntatt 
Rørosvidda for alvor, kan være fordi det ikke er noen forbindelse 
med hytteovernatting på strekningen mellom de to ytterpunktene 
Sylan og Femundsmarka.

Rørosvidda omfatter fjellområdene omkring Røros, hovedsakelig 
i Røros og Holtålen kommuner i Trøndelag. Området ligger på 
600–1.200 moh., og er karakterisert av snaufjell sområder adskilt 
av skogkledte dalfører og tallrike vann. Høyeste fjellet er 
Storvigelen (1.561 moh.).
 
Rørosvidda har ingen veldefinerte grenser, men omfatter først og 
fremst områdene øst for Glåma og Rugldalen i retning Sverige. 
Gjerne avgrenset i sør av Tufsingdalen i Os, i sørøst av Femund 
og Femundsmarka, i øst avVigelen, i nordøst av Skardørsfjellene 
og i nord av Riasten og Tverrdalen i Holtålen. Vest for Glåma og 
Rugldalen ligger et mindre fjellparti som også regnes som en del 
av Rørosvidda, avgrenset i sør av Dalsbygda, i vest av 
Kjurrudalen og Hessdalen. En naturlig fortsettelse mot 
vest er Forollhogna-området og mot nord Kjølifjellet. 

Kaldeste temperatur på Røros ble målt til 50,6 minusgrader i 1923.
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INGEN PLASS 
TIL PLAST

inst åtte millioner tonn plast ender hvert år 
i havene verden over. Det betyr at 95 pro-
sent av plastmaterialene, til en årlig verdi av 

mellom 700 og 1.000 milliarder kroner, kastes bort. 
Hvis utviklingen fortsetter, vil det være mer plastav-
fall enn fisk i verdenshavene i 2050, målt etter vekt.

Plast i havet tar livet av millioner av fisk, sjøfugl og 
marine pattedyr hvert år. Plasten fragmenteres ned til 
mikroplast og blir en del av kretsløpet. Til slutt ender 
plasten i maten du spiser.

Hvert år produseres det globalt ca. 300 millioner 
tonn plast, og produksjonen er økende.

Bangladesh var i 2002 det første landet som forbød 
bruk av plastposer. Rwanda og Kina fulgte etter i 
2008. Dette førte til en årlig reduksjon av rundt 40 
milliarder plastposer i omløp.

Norge har høy gjenvinning av plast. Ifølge de siste 
tallene fra Miljødirektoratet ble rundt 94 prosent av 
plastemballasjeavfallet gjenvunnet i 2014, og av dette 
gikk omtrent 42 prosent til materialgjenvinning.

Hmmmmm… tenker du kanskje? Magasinet Fri-
luftsliv er jo pakket i plast. Men… nei da. Firmaet 
Akershus Reklame Team har i årevis pakket magasi-
net Friluftsliv. De har blitt stadig mer opptatt av mil-
jø og bærekraft, og har ønsket et alternativ til plast. 
Etter lenge å ha undersøkt ulike materialer grundig, 
falt valget på den 100 % biologisk nedbrytbare pak-
kefilmen Bioska 501. Det gjør vårt pakkefirma til 
den første norske produsenten av postale sendinger 
med denne type biofilm. Bioska 501 er sertifisert 
som kompostbar ved hjemmetemperatur og kan 
derfor kastes med matavfallet.
 
Magasinet Friluftsliv tar miljø på alvor. Friluftsliv ble 
i høst Svanemerket, noe som betyr at alle produk-
sjonsprosesser er kvalitetssikret og tilfredsstiller kra-
vene til svanemerking.

 
BJØRN ANDREAS 
ESAISSEN

– Jeg er en allsidig frilufts-
mann med spesiell interes-
se for laksefiske og lange 
skiturer med telt og pulk. 
Var på Nordpolen i 1998 
som pressetalsmann for en 
ekspedisjon. Har tilbakelagt 
åtte langturer på Svalbard, 
samt Alaska sommeren 
2013. Har fartet rundt på 
ski i norske fjell i 30 år. Er 
daglig leder og hovedeier 
av Friluftsliv. 

redaksjonen@friluftsliv.no

 
STEINAR VÆGE

– Jeg befinner meg ofte i 
bratt terreng, og har vært 
guide for DNT på bre- og 
toppturer. Har lang erfaring 
med skiturer, fotturer og tin-
derangling. Har gjennomført 
en rekke turer til de høyes-
te toppene i de europeiske 
fjellmassivene. Frilansjour-
nalist med friluftsstoff som 
spesialitet.
steinar@fjellmann.no
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Xpack 25 & 40 liter tursekker
Tursekken Xpack er veldig bekvem tursekk med alle 

nødvendige justeringsmuligheter, meget gode 

polstringer på skulder og hoftebelte, samt et solid 

innfestingssystem for pulkdrag. Sekkens skulder-

reimer har et unikt «dynamic rotation» system som 

 bidrar til at skulderreimene følger kroppens og

 skuldrenes bevegelser og gjør til at den, sammen

 med strategisk plasserte polstringer, sitter perfekt

 på kroppen.

Den fungerer utmerket for turbruk, ski, sykling, alpint og 

de �este andre aktiviteter. Sekkene kommer i 25 og 40 

liter, og leveres i fargene rød, oransje, grønn og sort.

SOM LESER AV FRILUFTSLIV KAN DU I PERIODEN 15. 

SEPTEMBER TIL 1. NOVEMBER GJØRE ET EKSTRA 

GODT KJØP PÅ DENNE SEKKEN VED Å BESØKE  

WWW.FJELLPULKEN.NO OG SE PÅ «TURSEKK OG BAG».
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HELE SKILINJA ER NY

#SPEEDUP | DYNAFIT.COM
www.7blaner.no

Både teknisk konstruksjon og design er oppdatert.
Med sin kolleksjon for vinteren 17/18, relanserer Dynafit hele 
skilinja si. Med hele 13 modeller har Dynafit fintunet ski for deg, 
enten det er konkurranse, klassisk topptur, rask topptur eller 
frikjøring som er greia di.
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IDRETTSUNGDOM ER FRISKERE 
PSYKISK

En studie av forskere fra Norges miljø- og bio-
vitenskapelige universitet og Folkeinstituttet 
viser at 27 prosent blant ungdom som ikke 
driver med idrett, har symptomer på psykis-
ke problemer. Blant ungdom som driver med 
konkurranseidrett har nær 15 prosent symp-
tomer. Blant ungdom som driver med idrett, 
men som ikke konkurrerer har 19 prosent slike 
symptomer, ifølge denne studien.

FRILUFTS-

NYTT FOTO: PRIVAT

SPAREBANKSTIFTELSEN DNB GÅR INN MED 7,8 MILLIONER    
KRONER TIL TRADISJONSBÅTER

Forbundet KYSTEN har i flere år arbeidet for å redde kunnskapen om 
bygging og bruk av norske tradisjonsbåter. I Norge har man bygget båter 
siden vikingtiden, og de åpne bruksbåtene i tre finnes i mange lokale vari-
anter tilpasset farvannet, værforholdene og typen bruk. I 2017 er det kun 
et lite knippe tradisjonsbærere som fremdeles har denne kunnskapen i 
hendene. Med et fire-årig prosjekt vil Forbundet KYSTEN stimulere tra-
disjonshåndverket og sørge for kunnskapsoverføring til nye båtbyggere. 
De vil også spre nybygde tradisjonsbåter til miljøer og institusjoner der 
de blir brukt, og utvikle pedagogiske opplegg rundt bruken av båtene.

SKAL AVSLØRE VILLAKSENS LIV I HAVET

Vi vet i dag mye om villaksens liv i elver og 
vassdrag, men mindre om hva den utsettes for 
i havet. Nå forener sentrale forskningsmiljøer 
krefter i et nytt forskningsprosjekt for å under-
søke hva som skjer med laksen mens den er i 
havet. Norske elver har noen av verdens viktigste 
gyteområder for laks (Salmo salar). Prosjektet er 
tildelt 21 millioner kroner av Forskningsrådet. 
Prosjektpartnerne stiller også med egne midler, 
og totalbudsjettet er på over 36 millioner kroner. 
Nå skal forskere fra Norsk institutt for naturfors-
kning (NINA), i tillegg til en rekke nasjonale og 
internasjonale partnere, finne ut mer om hva vil-
laksen gjør i havet og hva den utsettes for.

FOTO: STEINAR VÆGE

FOTO: BJØRN A. ESAISSEN
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2000
LUMENS

300m 300m
4t/20t

2000
LUMENS

300m 300m
4t/20t

IPX6
Standard

Lyser
lengre

Enda
sterkere

Les mer
om XEO 19R

OVerlegen
kvalitet

We naas Nordic AS
Tevlingveien 23 , 1081 Oslo  |  Pb. 23 Furuset, N- 1001 Oslo
Tlf: 22 57 50 50  |  Fax 22 57 50 51
Foretaksnr: NO 910 123 068 MV A
E- post: post@wenaasnordic.com  |  web: wenaasnordic.compost@wenaasnordic.com

www.wenaasnordic.com

Besøk oss på LedLenserNorway

EKSTREME 

 OPPLEVELSER
XEO 19 R

• Forbedret sikt ved høyere hastighet – kraftigere lys og bedre kjøling takket være SPEED COOLING.

• Svært enkel betjening – 5-veisbryter med Smart Light Technology.

• Automatisk tilpassing til lyset i omgivelsene – OPTISENSE® Technology.

www.ledlenser.no

2000
LUMENS

300m 300m
4t/20t

2000
LUMENS

300m 300m
4t/20t

We naas Nordic AS
Tevlingveien 23 , 1081 Oslo  |  Pb. 23 Furuset, N- 1001 Oslo
Tlf: 22 57 50 50  |  Fax 22 57 50 51
Foretaksnr: NO 910 123 068 MV A
E- post: post@wenaasnordic.com  |  web: wenaasnordic.com

For alle som elsker ekstreme opplevelser, enten det er på sykkel, brett eller ski: Ledlenser XEO19R – en
avansert hodelykt av ypperste kvalitet og den er utstyrt med hele 2000 lumen. Den takler enhver utfordring
og er utstyrt med to LED-lyskanoner som kan justeres uavhengig av hverandre. Prøv Ledlenser XEO19R
hvis du vil at eventyret skal fortsette etter at solen har gått ned.
Andre høydepunkter:

Friluftsliv Innmat 1/18.indd   9 06/02/2018   13:50
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BLÅBÆR KAN TA KNEKKEN PÅ KREFTCELLER

Amerikanske forskere ved University of Missouri 
School of Medicine har gjort oppsiktsvekkende funn 
som viser at inntak av blåbærekstrakt i kombinasjon 
med stråling, kan gi en langt mer effektiv kreftbehand-
ling. Bruk av blå        bærekstrakt alene, viste en re-
duksjon av kreftcellene med 25 prosent. Bruk av strå-
lebehandling alene, viste en reduksjon med 20 prosent. 
Kombinasjonen blåbærekstrakt og strålebehandling, 
gav hele 70 prosent reduksjon av kreftcellene. Blåbær 
har ingen kjente bivirkninger og er rimelig og lett til-
gjengelig. Det er et smart valg å spise blåbær jevnlig, da 
det er tenkelig at blåbær kan ha en forebyggende effekt, 
heter det i studien som var gjort på livmorhalskreft.

DELTAGER PÅ HAUKELI FJELLFESTIVAL

Amy Mir (25 år) vokste opp uten å høre om norsk turtradisjon. Nå er hun nominert til 
Årets Turjente og har funnet sin plass i den norske turtradisjonen, en vei som ikke har vært 
enkel og der hun har møtt mye motstand! Sist vinter kjøpte hun sine første fjellski, for så å 
gjennomføre Expedition Amundsen noen måneder etter. I år har hun planlagt en 750 km 
lang solo-ekspedisjon langs grensen mellom Norge og Finland.
Amy Mir er hyret som deltaker og foredragsholder, på både Topptursamlingen for jenter 
og Haukeliseter Fjellfestival i mai. Ønsker du også å høre om en fantastisk historie så bør 
du sette merker i kalenderen disse helgene!
Følg Amy Mir på instagram: amy_waitforit_mir

FORSKNING VISER AT FRILUFTSLIV                 
HELBREDER SYKE

Friluftsliv og naturkontakt som alternativ til tradisjonell 
behandling er undervurdert som middel for å redusere 
sykefraværet, hevder to lektorer ved Nord Universitet. 
Forskning viser at kontakt med natur reduserer stress, 
samt har positive effekter for å få syke mennesker raske-
re friske. Refleksjon og tanker får strømme på under en 
skogsvandring. Naturen stiller ikke krav, og kan være en 
stabil base i et ellers kaotisk liv. Naturen kan bidrag til 
legende prosesser, samt gi mentalt overskudd og energi. 
Forskning viser at å bo nært til grøntarealer gir høyere 
livskvalitet.

FOTO: STEINAR VÆGE

FOTO: STEINAR VÆGE

FOTO: PRIVAT

FRILUFTS-

NYTT
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Spar tid og penger 

kjøp billett på nett
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HVORDAN KLE SEG I KULDA
Når man kler seg lag på lag, transporteres fuktighet vekk fra kroppen, luftlommer mellom lagene er isolerende, og gjør det enklere å regulere 
kroppstemperaturen. Ved å bruke ull som base og å bruke flere tynne lag vil gi deg mye bedre beskyttelse mot kulde enn kun benytte ett tykt lag.

ANBEFALT LAG-PÅ-LAG
BEKLEDNING:

1 Beanie
2 Neck gaiter
3 Boxer shorts
4 WoolNet crewneck
5 WoolNet longs
6 WarmWool long shorts w/ windstop
7 Hood sweater
8 WoolShell jacket
9  WoolShell pants
10 Wool socks
11 Liner gloves
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Vindstyrke i 
Beaufort 

Vindhastighet Termometeret viser (°C) 

Følt 
tempe- 
ratur 

°C 

m/s 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
Vindstille (0) 0 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
Svak vind (2) 1.6-3.3 14 9 3 -2 -7 -12 -18 -23 -28 -33
Lett bris (3) 3.4-5.4 10 4 -2 -8 -14 -20 -26 -32 -38 -44
Laber bris (4) 5.5-7.9 8 2 -4 -11 -18 -25 -32 -38 -45 -52
Frisk bris (5) 8.0-10.7 7 0 -7 -14 -21 -29 -36 -43 -50 -57
Liten kuling (6) 10.8-13.8 5 -2 -9 -17 -24 -32 -39 -47 -54 -61
Stiv kuling (7) 13.9-17.1 5 -3 -11 -18 -26 -34 -42 -49 -57 -65
Sterk kuling (8) 17.2-20.7 4 -4 -11 -19 -27 -35 -43 -51 -59 -66
Liten storm 20.8-24.4 4 -4 -12 -20 -28 -36 -44 -52 -60 -68

Forfrysningsfare Liten Stor Meget stor 

VI GIR DEG TURTIPS TIL SPENNENDE OMRÅDER

HARDANGERVIDDA S.14  |  FRILUFTSPROFILEN S.22  |  STILLHET I NATUREN S.28   
REDNINGSAKSJON S.30  |  FOTOGALLERIET S.36  |  NATURFOTO S.48  |  BRETUR S.48

Vinden er med på å gjøre kulde-
gradene enda kaldere. Tabellen 
nedenfor gir et bilde av hvor mye 
kaldere temperaturen føles ved 
forskjellige vindhastigheter. Ek-
sempelvis ser vi at ved 0° C og 
frisk bris føles det som -14° C. Vi 
ser også at ved -20° C og lett bris 
føles det som -32° C. Faren for 
forfrysning er da stor. En skiløper 
som sparker litt fra i stille vær og 

-20° C, vil altså være utsatt for stor 
forfrysningsfare på fritt eksponert 
hud som kinn, nese, ører etc. 

FRILUFT

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

VÆR OG VIND PÅ NESE OG KINN

FROSTRØYK: Fottur i minus 26 
grader og svak vind. Det går greit 
så lenge man er riktig kledd og 
holder seg i bevegelse. Men det 
blir kaldt i ansiktet og på steder 
med bar hud. 
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ISKALD LANGTUR 
PÅ HARDANGERVIDDA

TEKST OG FOTO: THOMAS SVENDSEN 

Pulken er pakket, muligens overpakket. Hardangervidda ligger kritthvit og 
iskald. Og her står jeg med fjellski og pulk, alene.

TELTLEIR: Store mengder løssnø gjorde føret 
blytungt for en stakkar med pulk. Første camp 
ble rett på oversiden av Haukeliseter.
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De gode gamle fjellskia forsvinner ned i kritthvit puddersnø 
og blir borte. Og i puddersnø til langt opp på leggen, står 
jeg. For hvert stavtak og to steg frem, føles det som fem 
tilbake. Pulken graver seg ned og velter – det er blytungt.

FØRSTE TELTPLASS
Det er en glitrende blå mandag på Haukeliseter i slutten av 
februar. Foran meg har jeg 14 uskrevne dager frihet. Hvit 
vidde, iskaldt vær og forhåpentligvis mange flotte solned-
ganger. Snøen har dalt ned i mengder og lagt seg som et 
hvitt, dempende teppe over vidda. Mens jeg sliter meg opp-
over bakkene fra Haukeliseter på de gamle fjellskia møter 
jeg flere toppturentusiaster på grove pudderplank. Og på 
vidda har jeg vært før, her er det ikke flatt. Grove, bratte 
bakker opp til Mannevatn står for tur og med såpass tung 
pulk kan det bli tungt i dette føret.

Det bærer innover, opp og ned over ovale små hauger. Skie-
ne er fullstendig begravd i snøen og jeg går rolig og bestemt, 
staker meg innover Hardangerviddas hvite vidder.. Etter-
hvert blir alle spor fra gjester på Haukeliseter fjellstue borte. 
Jeg får følelsen av å bli slukt av vidda. Her venter stillhet og 
fred, forhåpentligvis godt vær og føre.

Etter et angripende forsøk på å klyve bakkene gir jeg opp, 
helt nytteløst. Mens vinden biter på nesen glimter jeg en 
nydelig teltplass for et par dager med en utrolig utsikt ned 
mot Havradalen. Mens solnedgangen forvandler himmelen 
til dus lilla og blått, nyter jeg en kopp varm kaffe mens jeg 
sitter godt innpakka i dunjakke og innhalerer frisk fjelluft. 

Det er flere minus og det river godt i nesa. Foran meg faller 
vidda nedover mot Havradalen komplimentert av solned-
gangen.
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HARDANGERVIDDA

HARDANGERVIDDA  FRILUFT

KAPPELØP OG TRESKI
Etter en lang dag i angripende sikk-sakk i motbakke kommer jeg 
endelig frem til Mannevatn. Minner strømmer til, her hadde jeg 
og en kompis vår første teltcamp for mange år siden da vi van-
dret over her sent i september. Med bakkene friskt i minne brytes 
minnene av en snøskuter. Min første tank er at nå blir det straka 
vegen til Litlos og slutt på brøyting i løssnø. Like bak kommer 
en hel hær av skiløpere. Det er Expedition Amundsen som jager 
innover vidda. En lang, lang rekke av skiløpere. På god avstand 
blir jeg tilskuer, og benytter sjansen til å fotografere løpet med 
dramatiske fjell i bakgrunn. Vakkert er det å se en annen skiløper 
suse innover vidda som ligger der i sin vinterdrakt.

Jeg slo opp teltet for kvelden, relativt tidlig og det er rett før sola 
går ned. Soveposen har fått varmet kalde tær og jeg har drømt 
meg bort i en av Mikkjel Fønhus sine bøker.

PAUSE: Fra Litlos og over til Sandhaug var det ikke stukket løyper. Sola 
bryter igjennom skylaget. Her fra Grotfl ott, midt på vidda.
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FRILUFT HARDANGERVIDDA

 Jeg glir opp den isete glidelåsen på teltet og det drysser rim 
fra taket. Barduner blir sjekket og strammet. Innenfor dun-
jakka er det godt og varmt.

Jeg står utenfor teltet da jeg får øye på to karer som kommer 
motsatt vei av Expedition Amundsen. Etter en detaljert stu-
die ser det ut til at det er noe merkelig med pulken. Flagg 
har den også. Plutselig endrer de kurs og kommer mot meg. 
I nærmere øyesyn ser jeg at de har treski og trepulk.  Synet 
av to slitne karer med is i barten møter meg. Vi kommer i 
prat og det viser seg å være to kompiser fra Tsjekkia som er 
her for å hedre den første krysningen av Hardangervidda for 
120 år siden. De forteller om en strabasiøs og kavende tur i 
mye snø. Jeg tilbyr gutta å dele camp for natten.

Etter at de har slått opp teltet kommer det to skiløpere 
som viser seg å være endel av sikringsteamet til Expedition 
Amundsen. «Hei, er dere med i løpet?» «Å nei, du. Vi er 
bare ut å koser oss!»

KRAFTIG VIND
Vinden suser, viser krefter fra nord. Nesen dekkes til og 
enda så biter vinden. Føret har blitt til en drøm. Ordentlig 
kaldt vær og spor etter Expedtion Amundsen – Takk!

Vidda er jo ikke flat, som mange tror. Og etter utallige 
fiskebeintak i løssnøen og bratte bakker, begynner fellene å 
svikte. Limet har fryst og de faller av. Litt teip, og de holder 
ut dagen.
I det fjernet hører jeg enda en snøskuter. Den kommer helt 
opp til meg og stopper. «Jasså, ute og reker alene?». Jada, 
søker fred og ro fra byens mas», sier jeg.
Karfolka fra fjelloppsynet var ute å lette etter mår.  De gir 
meg en skuffende oppdatering på været. 17 m/s og nedbør 
var det vel bare å komme seg i hus før været slår inn. Jeg 
beroliger dem med at jeg er godt rustet for å ligge værfast et 
par dager om jeg må det.

Jeg suser ned til Kvennsjøen, staker oppover langs isen og 
går over til Litlosvatnet. Litloshytta kommer til synet i det 

fjerne. Jeg staker og staker og det virker ikke som om hytta 
kommer nærmere. Ensformig flytter jeg det ene beinet foran 
det andre til jeg endelig når hytta. På Litlos møter jeg be-
styreren og han bekrefter været. Og dermed svinger jeg av 
oppkjørte løyper for å krysse Grotflott. Hardangerviddas 
flotteste området. 

VÆRFAST
Mens jeg går langs Nordmannslågen, forsvinner sola ned 
bak hvitdekte, ovale fjell. Brått griper isen tak i skjegget og 
fester seg som lim. Solnedgangen skaper et fantastisk lys 
som velter ut over hele Nordmannslågen og sluker spore-
ne av pulken i snøen. En stund blir jeg stående målløs, og 
bare stirre. Tåka legger seg over vannet og det mørkner. Jeg 
finner vei til Sandhaughytta før mørket omfavner meg helt. 
På kvelden tennes hele himmelen av stjerner og kulda biter 
ordentlig i fingertuppene.

I februar forventer man ikke å møte mange mennesker på 
Hardangervidda. Jeg ble derfor ordentlig overrasket da jeg 
hørte barnestemmer utenfor hytta. 
Jeg kikker ut av vinduet og ser fire stykker på vei mot hyt-
ta. Og jammen er det fire barn som sleper på to voksne. 
«Hallo» - sier jeg. «Hello» - sier de. Franskmenn. Etter en 
hyggelig samtale utover kvelden, hvor de byr på franske oster 
og eplebrennevin kommer det frem at de er på ferie. Og 
det er ikke første gang de er i Norge vinterstid. Enda senere 
kommer det flere på besøk, en polakk på truger. Han også 
på ferie fra den vanlige jobben som består av å bla. guide 
folk opp Mount Everest. Ingen av dem er klar over uværet 
som er på vei og vi blir dermed sittende værfaste sammen. 

Vinden uler og det knaker i veggene på Sandhaughytta. Ute 
er det fullstendig hvitt og horisontal nedbør. Innedag. 
Kaffekjelen får gjennomgå og en rykende kopp fersk kaffe 
blir skjenket i et krus. Mens stormen uler på utsiden finner 
jeg meg godt til rette med en av mange bøker i bokhylla på 
Sandhaug. Det er god fyr i peisen og stearinlysene blafrer 
på bordet.

NATTELY: Vakker camp under klar 
himmel med blinkende stjerner. 
Luksusliv. Mye bedre enn fem-

stjernes hotell.

ALENE PÅ VIDDA: Snødekte ovale 
topper og store flater på alle kanter. 

Vidda er ikke veldig flat.
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MOT FINSE
Uværet har roet seg betydelig, men det er grått 
og mye vind. Men gode nok forhold til å be-
vege seg i. Sola glimter igjennom av og til. På 
Dyranut passerer jeg en haug med kitere som 
sliter med å kontrollere vinden. Teltet blir slått 
opp, ikke langt fra Krækkja. Og det blir en hus-
trig natt. Jeg er oppe før sola og blir ønsket god 
morgen av en vakker soloppgang. Sola skinner 
på det nedrimte teltet. Siste strekket mot Finse 
passerer jeg flere folk på vei mot Krækkja. Noen 
hilser, andre suser forbi. Den eldre garde stop-
per for å prate, og lurer på hvor lenge jeg har 
vært ute og hva i alle dager jeg drasser på.
 
I det fjerne skimtes Finse. Finse ligger der som 
en liten oase i skyggen av Hardangerjøkulen. 
En oase for enhver sliten skiløper. Her får du 
servert både hjemmebrygget øl og lokal mat fra 
Hardanger og du kan velge mellom hotell eller 
betjent DNT-hytte. Her avsluttes turen med en 
god øl etterfulgt av aller siste natt i telt før det 
bærer nedover Bergensbanen mot Oslo.

ISKALDT: Turens siste 
morgenstund bydde på en 
kjølig start på dagen.

ROSA OG BLÅTT: 
Skuterspor i fargerik 
solnedgang. På Litlos var 
de i full gang med å stikke 
skiløyper.
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www.basecampexplorer.com

Etter en innholdsrik dag over 
breer, fjell og de frosne fjorder, 
enten med hundeslede, 
snøscooter eller via båtsafa-
ri langs kysten, er du omsider 
«hjemme». Utposten som ble 
bygget i 1933, som Svalbard Ra-
dio, ser robust og ikke så flott 
ut fra utsiden. Men når du først 
kommer deg inn, er du i en 
annen verden. Kontrasten mel-
lom det røffe kystlandskapet 
og det moderne luksushotellet 
inne, er svært overraskende. 
Det kan til tider være vanske-
lig å huske hvor du er, men en 
dukkert i ishavet henter deg 
raskt tilbake til hvor du faktisk 
befinner deg, ytterst i Isfjorden 
på Kapp Line, Svalbard. Det er 
ikke mulig å bo på hotell leng-
er nord enn dette. Akkurat slik 

som de originale stasjonsbeset-
ningen gjorde for et par tiår si-
den, samles alle rundt spisebor-
det, hvor vi tilbyr en kulinarisk 
reise i arktiske delikatesser; røkt 
sel, hval, kveite med rognsmør 
og reinsdyrpølse. En del av det 
som serveres på Isfjord Radio 
er fanget av en, av de tre siste, 
fangstmennene som er igjen 
på Svalbard. Råvarene blir der-
etter tilberedt på Isfjord Radios 
moderne kjøkken av våre flinke 
kjøkkenchefer til en standard 
som vil tilfredsstille selv den 
mest kresne gane, til noens 
overraskelse. Når du omsider 
legger deg om kvelden, pakket 
inn i dyne og den arktiske still-
heten, innser du at dette kansk-
je har vært den beste og mest in-
teressante reisedagen i ditt liv.

OPPLEV DET ULTIMATE

På Isfjord Radio Adventure Hotel

ARKTISK LUKSUS
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FRILUFTS-
PROFILEN

TORE
SUNDE 
RASMUSSEN

TEKST: STEINAR VÆGE
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Etter at begge knærne var rekons-
truert og servicen på hjertet gjen-
nomført, dro Tore Sunde Rasmussen 
(68 år) til Himalaya for å bli det første 
mennesket til å stå på toppen av 
Dolma Khang, 6.332 moh. 

Den 6. november 2017 klokken 10.00 am forsvant 
et «hvitt område» på kartet over Himalaya. Det 
hendte samtidig som at Tore Sunde Rasmussen fra 
Egersund kunne løfte det nepalske fl agget mot him-
melen. Han var det første mennesket som noen-
sinne hadde satt sin fot på denne fjelltoppen, Dolma 
Khang. Eller skal vi være så freidige å gi det kallenav-
net «Tores fjell».

STAMGJEST PÅ AKUTTMOTTAKET
Det var langt ifra noen selvfølge at nettopp Tore 
skulle bli den første på toppen. De siste årene før 
dette gikk han fra å være betydelig «hjulbeint» til 
betydelig funksjonshemmet. Samtidig hadde han 
en alvorlig grad av hjertefl immer. Knærne hadde 
han slitt ned selv, gjennom et aktivt fjelliv som det 
knapt fi nnes maken til her i landet. Hjertefl imme-
ret skyldtes tilfeldigheter, men kunne like fullt være 
livstruende.

 – Året 2016 var et tungt år. Begge knærne var 
slitt ned og måtte gjennom krevende operasjoner. 
Gjentatte anfall av kraftig hjertefl immer gjorde at 
jeg gjennom hele 2016 nærmest ble stamgjest på 
akuttmottaket ved Stavanger Universitetssykehus. 
Men alt er bra nå. Knærne er forsterket med titan-
iumplater, noe som må til om de skal tåle min 
aktive livsstil. En lidelse i hjertet er vanligvis alvor-
lig, slik også for meg. Jeg hadde kraftig og svært 
smertefull hjertefl immer.  I mitt spesielle tilfelle 
kunne det repareres uten at hjertet ble skadet. Nå 
er jeg helt frisk og fullstendig medisinfri. Legene 
sier at jeg har hjerte som en 30-åring, forteller Tore.

TOPPEN ER MÅLET
Tore Sunde Rasmussen håper med dette å kunne 
være et forbilde for andre som kommer i situasjoner 
der det begynner å butte imot. Det går alltid an å 
sette seg nye mål, er Tore sitt budskap. Dette er mot-
toet hans når han holder foredrag om motivasjon, 
vilje til å gjennomføre og å sette seg mål. Foredraget 
kaller han derfor «Toppen er målet». 

ÅTTE UKER PÅ KRYKKER
Som nevnt var 2016 et tungt år. Det ble en tid hvor 
egenmotivasjon, egenvilje og innsats absolutt var av-
gjørende. Han sier:
  – Det var nå jeg virkelig fi kk bruk for hva jeg predi-
ker for andre. Det var nå, når mangt buttet imot, at 
jeg måtte kjempe både fysisk og mentalt. Begge bei-
nene måtte opereres. Heldigvis slapp jeg å sette inn 
proteser, men operasjonen «valgiserende osteotomi» 
var meget omfattende og krevde ca. åtte uker på 
krykker, hvorpå masse daglig trening var nødvendig. 
Siden man bare kunne operere en fot om gangen, 
ble rekonvalesenstiden totalt sett lang.  Når jeg da i 
tillegg ble rammet av nærmest invalidiserende 
atriefl immer sånn ca. en gang pr måned, var alt dette 
en stor belastning. Jeg måtte derfor i løpet av denne 
tiden også utføre to hjerteoperasjoner (ablasjoner). 
Disse måtte utføres i Danmark da det norske helse-
vesen hadde 7-måneders ventetid, mens det i Dan-
mark kun var max en uke. Er nå fullstendig frisk og 
har altså nå gjennomført to krevende turer i Nepal i 
2017. Livet er bra.
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EN HITTIL UBESTEGET TOPP
Dolma Khang (6.332 moh.) ligger på grensa mellom Tibet og Nepal. 
Grensa går over toppen, og var hittil ubesteget. Det betyr selvsagt at 
det ikke fantes noen beskrivelse av hvordan toppen bestiges. Ikke før 
nå. Tores ekspedisjon måtte derfor finne ei antatt rute som gjorde det 
mulig å nå toppen. Den slags kan bare gjennomføres av folk med 
betydelig kompetanse på å bestige fjell.

  – Gjennom samtaler med mine meget gode sherpavenner hadde 
vi diskutert muligheten for en bestigning på en hittil ubesteget 
topp. De gjorde grundige undersøkelser og fant bl.a. via offisielle 
kilder og Turistdepartementet, et fjell med navn Dolma Khang 
som var ubesteget. Siden disse garantier lå til grunn, fikk vi da 
klatretillatelsen på Dolma Khang.

FØLELSE AV SHANGRI-LA
Helikopterpiloten som skulle fly meg inn visste ikke eksakt hvor fjellet 
var. Det ble til at vi før avgang fra flyplassen i Kathmandu måtte legge 
et vanlig topografisk kart ut på rullebanen, for å orientere mht. fjellets 
beliggenhet.   På veien innover, da vi nærmet oss antatt destinasjon, 
måtte piloten og jeg visuelt kikke etter telt. Plutselig så vi noe gult som 
etter som vi nærmet oss viste seg å være Base Camp (4.750 moh.) Det 
var et fantastisk skue da vi fløy innover blant disse enorme og ukjente 
fjellene. Jeg fikk en følelse av et Shangri-La. (Shangri-La er en myte 
om et jordisk himmelrike som angivelig ligger i en dyp dal et sted 
blant fjellene i Tibet, der mennesker nesten ikke eldes.)

 
Det er nærmest umulig å gjennomføre en slik ekspedisjon uten sam-
arbeid med sherpaer. Ekspedisjonen bestod av Dawa Tashi Sherpa, 
Tamding Sherpa og Thundu Sherpa, som skulle klatre fjellet sammen 
med Tore. Hembudur Tamang, Somnudur Sherpa og Sukrani 
Taming, skulle sørge for kokkelering og det praktiske i basecamp.

KONTAKT MED GUDENE
  – Da jeg landet var basecamp allerede klargjort av sherpaene. De 
hadde også funnet den antatt beste ruten til toppen. På grunn av for 
rask oppstigning ble første natten problematisk, med sterk hodepine 
og kvalme. Jeg måtte ta det med ro noen dager før klatringen kunne 
begynne. Toppdagen ble satt til den 5. november, med start klokken 
02.30 am. Klokken 09.00 am den 4. november begynte det å snø 
kraftig, slik at vi måtte vurdere å utsette starten. Thundu Sherpa søkte 
hjelp hos høyere makter. Ville gudene stå oss bi? Han startet med å 
brenne noen spesielle røkelsesbusker på alteret som de hadde bygget, 
i håp om kontakt med gudene.  Og miraklet skjedde. Gudene hadde 
forstått oss. Vi trodde knapt våre egne øyne da det med ett sluttet å 
snø idet røyken steg til værs. Skyene begynte å løse seg opp, solen 
brøt igjennom og vi kunne igjen se fjellene rundt oss. Vi kunne der-
med starte oppstigningen ett døgn forsinket den 6. november klokken 
02.30. 

1
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UTSATT FOR STEINSPRANG
Det var selvsagt knyttet stor spenning til om den antatte 
ruta til toppen lot seg gjennomføre. Ingen hadde gått der 
før.

  – Vi kunne ikke vite hva som skjulte seg lenger opp. Sher-
paene la opp ruta og sikret underveis. Mot toppen måtte vi 
passere bratte snøfelt og opp mot 80 grader bratte fjellparti-
er. En skarp egg på omlag 50 meter som ledet mot toppen, 
som på det smaleste kunne være cirka 10 centimeter, var 
også en utfordring å takle. Vi var konstant utsatt for stein-
sprang, noe som gjorde klatringen risikabel. Jeg ble rammet 
av fallende stein en rekke ganger, men en god hjelm reddet 
meg fra å bli harpespiller i en annen verden. Etter å ha pus-
set vekk 20 – 30 centimeter med nysnø for å få forankret 
isøksa, nådde jeg endelig selve toppunktet. Det var med en 
merkelig følelse. Det var som å være på et hellig sted. Ingen 
mennesker hadde satt fotavtrykk på denne toppen tidligere. 
Ikke før nå, med mine gode La Sportiva støvler, som vi alle 
brukte. Jeg følte en enorm takknemlighet for å oppleve det-
te. For meg var dette krevende og anstrengende klatring, 
mens sherpaene virket nesten uberørte. Jeg er enormt takk-
nemlig overfor disse folkene. Jeg kunne aldri gjennomført 
dette uten de fantastiske sherpaene Dawa Tashi, Tamding 
og Thundu Sherpa. Jeg gir en stor takk til disse, sier Tore 
Sunde Rasmussen, førstebestiger av Dolma Khang. 

FRILUFTSPROFILEN  FRILUFT

1. FØRSTEMANN:  
Tore Sunde Rasmussen 
har nådd toppen på 
Dolma Khang, som det 
første mennesket noen 
sinne. Foto: Tore Sunde 
Rasmussen

2. RUTA OPP: Sherpae-
ne Dawa Tashi Sherpa, 
Tamding Sherpa og 
Thundu Sherpa diskute-
rer rutevalget. Foto: Tore 
Sunde Rasmussen

3. 6.332 MOH.: Fjellet 
Dolma Khang (6.332 
moh.), grensen mellom 
Nepal og Tibet går over 
toppen på fjellet. Foto: 
Tore Sunde Rasmussen

2
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TORE SUNDE RASMUSSEN:
 – TOPPEN ER MÅLET – ALLTID!
Tore Sunde Rasmussen føler seg 
privilegert som har anledning til å 
ta kroppen med til steder hvor sin-
net egentlig vil være. Det dreier seg 
om å ta bevisste valg.

Livet kan være fantastisk om vi bruker 
mulighetene vi har. Det dreier seg om 
å leve ut drømmer som de fleste av 
oss går og bærer på. Vi må ta vare 
på dagene og gjøre de riktige valge-
ne. Mange lever i en komfortsone som 
er trygg og god, der den ene dagen 
tar den andre. Komfortsonen kan for 
mange være vanskelig å bryte ut av, 
men det er utenfor komfortsonen vi 
finner det store potensialet som vi fak-
tisk har. Det gjelder å sette seg mål, 
og å ha vilje og styrke til å nå målene. 
Når han drar på tur til de høyeste fjell 
på kloden, så er det for å komme på 
toppen – alltid.

Etter å ha passert de 40, ville han fin-
ne ut hvem som skulle ha ledelsen i 
livet sitt. Han selv, eller andre. Valget 
falt på han selv. I 1994 drog han til 
Aconcagua (6.959 moh.) og nådde 
toppen. Siden har det ballet på seg, 
voldsomt også. To år etter Aconcagua 
ville han til toppen på jordkloden, Mo-

unt Everest (8.848), men måtte snu 
et stykke oppe på fjellet. Årsaken var 
mangel på erfaring og dårlige støvler. 
De følgende årene skaffet han seg 
erfaring gjennom ekspedisjoner til Shis-
hapangma (8.050) i 1999 og 2000, og 
til Cho Oyu (8.201) i 1999 og 2003. I 
2005 følte han seg klar for et nytt for-
søk på Everest.  Denne gangen grei-
de han å komme på toppen, som ble 
klatret fra nordsiden (Tibet). Men så 
ble han nysgjerrig på hvordan det var 
å klatre Everest fra sør (Nepal). Derfor 
stod han i 2010 på toppen og viftet 
med det norske flagget på selveste 
17. mai klokken 10.00 am. Han var da 
den første nordmann som har nådd 
toppen to ganger. Samtidig var han 
som sekstiåring den eldste skandinav 
på toppen av Everest.

I mellomtiden hadde han fullført «Se-
ven summits», det vil si å klatre det 
høyeste fjellet på hvert av jordens 
syv kontinenter. Sammen med Cecilie 
Skog er han en av to nordmenn som 
har inkluderte nr. 8 Kusciuszko (2.228 
moh.) i Australia. Med andre ord har 
han, for å si det litt enkelt eller litt flåse-
te, klatret 8 av de «Seven Summits». 

I 2012 gjennomførte han en vellyk-
ket ekspedisjon til Manaslu (8.165) 
i Himalaya, Nepal. Inspirert av en 
trekking-tur i 2011 som gikk rundt 
fjellmassivet Annapurna, ville han i 
2014 til toppen (8.091) av Annapurna 
1. Fjellet har en uhyggelig statistikk. 
Fire av ti som prøver seg blir værende 
igjen på fjellet, for alltid. Ingen nord-
mann hadde prøvd seg på fjellet tidli-
gere. Ekspedisjonen så ut til å lykkes, 
helt til de møtte enorme snømengder 
som viste seg umulig å ta seg igjen-
nom på den tiden som var til rådighet. 
De måtte snu på ca. 7.100 meter. Et-
ter dette prøvde han seg på Annapur-
na 1 to ganger til i 2015, men måtte 
gi opp på grunn av ugunstige forhold, 
og også sykdom.

Tore Sunde Rasmussen har drevet 
med karate i over 40 år, og også holdt 
kurs i karate. Han har i dag 5. Dan el-
ler 5. grad av sort belte og tituleres 
som Shihan. Han holder foredrag for 
næringslivet og andre med grunnlag 
i hva som må til for oppnå de målene 
en setter seg. Hovedbudskapet er: 
Toppen er målet – alltid! Det er derfor 
han i dag er den første i verden på 
toppen av Dolma Khang.

FRILUFT FRILUFTSPROFILEN

 PÅ TOPPEN:  Toppen er målet – alltid. Her 
er han på toppen av Manaslu (8.165) i 

2012, sammen med sin gode venn 
Mingma Sherpa. Foto: Tore 

Sunde Rasmussen
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TEKST: STEINAR VÆGE

Det blir stadig vanskeligere å oppleve 
stillheten. Men uten stillheten blir livet 
fattigere.

Det er eventyreren og forleggeren Egil Kagge, som i et 
intervju i bladet Psykisk Helse, mener noe om stillhetens 
betydning. Han har gode forutsetninger for å mene noe om 
stillhet. I 1993 gikk han alene til Sørpolen, som den første 
uten forsyninger utenfra. Her opplevde han klodens opprin-
nelige stillhet, slik det var før «unaturlige» lyder fantes. Den 
gangen da bølgeslagene mot land, elvebruset og vindenes sus 
var noen av de få lydene som eksisterte. Underveis mot pol-
punktet hørte han ingen andre lyder enn de han selv skapte. 
Lyden av ski, staver og pulken mot snøen, sin egen banning 
når noe gikk på tverke, sitt eget hyl mot himmelen når en 
seier over naturkreftene eller seg selv måtte feires, og en og 
annen selvutløst fjert. Som i disse omstendigheter kunne få 
dimensjoner av et tordenskrall. Ellers bare den totale stillhe-
ten.

SPLITTER PINE GALE
Så kom de naturlige lydene, skapt av evolusjonen. Det 
forstyrret ikke mennesker, for mennesker var enda ikke skapt. 
Mennesker kom på plass sist i evolusjonen, helt nylig i en 
geologisk tidsmåling. Det var også starten på de «unaturlige» 
lydenes frammarsj mot dominans. Siden har det bare eskalert 
med lyder. Ifølge Erling Kagge holder lydene på å gjøre oss 
gale.

 – Hvis vi titter på oss selv i ørneperspektiv, ser vi at vi er i 
ferd med å bli splitter pine gale. Vi sjekker mobiltelefonen 
fem eller ti ganger i timen, selv om vi vet at det ikke har 
skjedd noen ting. Kanskje sender vi noen fjollete meldin-
ger helt unødvendig. Vi kaster bort dyrbar tid og energi på 
tullball.

STILLHETEN SKAL TALE
I 2016 gav Erling Kagge ut boken «Stillhet i støyens tid». Her 
siterer han Jon Fosse med at det er stillheten som skal tale.
 – Alt i verden har sin opprinnelse i stillheten. I stillheten kom-
mer du ansikt til ansikt med deg selv. Da må du stoppe opp og 
tenke, og det kan være krevende. Hvis det er støy som styrer 
livet, forringer det livskvaliteten. Det er mulig å finne stillheten 
over alt. Man må bare lære seg å stenge verden ute. Jeg legger 
igjen telefonen hjemme og går, enten i skogen, på fjellet eller 
bare gatelangs. Min favoritt er å gå langt i ødemarken, det er 
grunnleggende sundt, mener Egil Kagge.

FRILUFT STILLHET
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SEND SYKEFRAVÆRET TIL SKOGS
En kronikk i Adresseavisen den 29/7-17 av universitetslek-
torene Ludvigsen og Bagøien ved Nor Universitet, bekrefter 
stillhetens betydning for vår helse under overskriften «Send 
sykefraværet til skogs». Det er dokumentert at støy har en 
negativ påvirkning på helse. Støy kan øke stressnivået, føre 
til dårlig konsentrasjon og utbrenthet. I vår tradisjon med 
naturen, er stillheten naturens måte å være på. I naturen kan 
en oppleve total stillhet, noe som gir rom for refleksjoner. 
Det kan gi plass til innvendig ro, og gi perspektiv i oss selv. I 
naturen er det sammenhenger som kan overføres til våre in-
dre opplevelser. Trær og planter vokser og blomstrer, noe som 
kan gi inspirasjon til en følelse av mestring. Forskning viser 
at mennesker som bor nær grøntarealer har høyere livskvali-
tet enn menneske som ikke gjør det, heter det i kronikken. 

BEHAGELIG INDRE RO
Naturen i Norge er for de fleste av oss lett tilgjengelig, og 
kan dessuten være gratis. Det er derfor all grunn til å bruke 
naturen i forebyggende og helbredende hensikt. En vandring 
i skogen under trærne, der en kan lytte til fuglesangen, kan 
være en form for meditasjon.  Å sitte på en høyde og skue ut-
over et landskap der ingen ting er i bevegelse, og heller ingen 
lyder, gir en behagelig indre ro. Det kan i mange tilfelle ha en 
bedre effekt på sykdom enn medisiner, noe som er doku-
mentert. Oppfordringen til alle, både friske og syke, må bli: 
Ut og gå! Lytt til stillheten, og åpne sansene for stillhetens 
positive kraft. Det er enkelt, og det er billig. 

STILLHET: Erling Kagge opplevde den 
opprinnelige stillheten underveis mot Sør-
polen. Foto: Simon Skreddernes

INDRE RO: Et landskap uten bevegelser 
og lyder, gir en behagelig indre ro. Foto: 
Steinar Væge

STILLHET  FRILUFT
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FRILUFT REDNINGSAKSJON

KJEMPET 
FOR LIVET I STORMEN
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DET GJELDER Å HA RIKTIG UTSTYR
I en slik situasjon er klær og utstyr avgjørende for hva 
utfallet blir. Her oppsummerer Kjell-Harald erfaringer fra 
hendelsen:
 
• En stor og solid spade som er god å arbeide med, 

den må være slik formet at en kan tråkke den ned 
med foten.

• Liggeunderlag til å isolere mot snøen, og selvsagt 
en vintersovepose.

• En ufôret jervenduk anbefales, og/eller vindsekk 
med plass for liggeunderlag og sovepose. 

• Hodelykt er en selvfølge i den mørke årstiden.
• Ekstra med votter, for å skifte ut de våte.
• Fingrene må beskyttes – unngå å ta av vottene, selv 

om det er vansker med glidelåsen i soveposen.
• Gode, kraftige skuterbriller, vanlige vindbriller duger 

for dårlig i hardt vær.
• Behold skoene på i soveposen, for å være forbe-

redt på enhver situasjon.
• Det er viktig å ligge i forkant av situasjonen, og 

planlegge ut ifra at man ikke får hjelp.
• Ikke gi opp, om det ser mørkt ut.
• – Det var nok GPS nødpeilesenderen som reddet 

livet mitt, sier Kjell-Harald Myrseth.

På overkroppen hadde han dette:
Dunjakke

Strikket ullgenser
Fleesgenser

Brynje ullunderskjorte

Underkroppen:
Bomullsbukse

Ullbukse
Brynje stilongs

Brynje boksershorts

Hode og hender:
Fôret og vindtett ullue med klaffer

Løs hals
Dynevotter med lær og høyt skaft

ALTA
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UVÆR: Stormen øker på i styrke, 
noe som gjør at Myrseth bestem-

mer seg for å grave seg ned.
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TEKST: STEINAR VÆGE FOTO: KJELL-HARALD MYRSETH

FRILUFT REDNINGSAKSJON

Turen som startet under en rosa godværs-
himmel og vennlig medvind, utviklet seg til et 
uværs-helvete i løpet av sekunder. Det holdt på 
å koste Kjell-Harald Myrseth livet.

Kjell-Harald har vært underveis siden midten av desember på en 
ekspedisjon under konseptet «Fra pub til pub gjennom villmarka» 
(se Friluftsliv nr. 6/2017). Dette er en cirka 500 kilometer lang tur 
gjennom ødemarkene nord i Nordland, indre og nordlige deler av 
Troms, samt Finnmarksvidda. Foruten å reise rundt å holde fore-
drag, er hensikten å lage en spillefilm om konseptet. 

Kjell-Harald starter siste etappen litt nord for Reisadalen den 14. ja-
nuar. Han er alene nå, sammen med de to grønlandshundene Nuka 
og Balto. Etter å ha gjennomført halve turen, måtte turkompisen 
Lasse Wendelbo Kornmo avbryte turen i Øverbygd i indre Troms på 
grunn av frostskader i ei stortå.

 – Jeg hadde ingen betenkeligheter med å fortsette alene, det er noe 
jeg er vant med, sier Kjell-Harald, som denne søndagen fylte 26 år. 
Det skulle bli litt av en bursdagsgave han ble skjenket av naturen.

FRA KULING TIL STORM
Det var veldig mye snø i Reisadalen, han hadde slitt i flere dager 
med å brøyte spor for hundene med sleden. Nå satte han kursen mot 
snaufjellet mellom Kvenangen og Alta, og et lettere terreng å gå i. Vin-
den hadde sopt bort mye av løssnøen. Værmeldingen visste han ingen 
ting om, det var ei god stund siden det var kontakt med sivilisasjonen.

 – Da jeg startet var det kjempeforhold. Kanskje en liten medvinds-ku-
ling, så jeg kjørte i stor fart nordover. I ett-tida på dagen slo det om fra 
kuling til storm på sekunder. Jeg ble tatt på senga i det mest værutsatte 
området med store, åpne flater. Jeg forstod straks at det bare var en 
ting å gjøre, jeg måtte grave meg ned i snøen.
«Grav deg ned i tide», er et råd med mye fjellvett. Det forutsetter 
imidlertid at det er nok snø til å grave seg ned i.

 – Jeg var i et område med slak helling nedover. Jeg bestemte meg for å 
krysse 90 grader på hellingen. Der går det som regel bekkedaler, og de 
samler snø. Men jeg fant ingen slike. Da jeg til slutt fant noen skavler, 
bestemte jeg meg for å grave meg inn der. Skavlen virket hard og fin, 
og jeg kunne til og med lage et stort flak til å tette åpningen med. 
Hundene krøllet seg sammen ved pulken, og det hele virket trygt og 
godt. Etter å ha spist lunsj, tok jeg på meg godt med klær og la meg i 
soveposen. Alt i alt hadde jeg det helt greit der inne i snøhulen.

1
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1.BLE TØFT: 
Kjell-Harald 
Myrseth har vært 
ute en uværsdag 
før, men under 
stormen i januar i 
år ble han virkelig 
satt på prøve.

2.NEDSNØDD: 
Grønlandshunden 
er en hardfør rase 
som tåler å over-
natte ute i snøen, 
de lar seg gjerne 
snø ned.

3. NEDISET: Hele 
tiden samlet det 
seg is i ansiktet, 
og Myrseth måtte 
bruke finnkniven 
for å fjerne isen.

SNØHULEN BLE HELT ØDELAGT
Helvete startet med at stormen lød sterkere og sterkere inne i snø-
hulen.

 – Det var taket i hulen som ble tynnere og tynnere. Plutselig ble 
det hull i taket, og det ble raskt større. Da bestemte jeg meg for å 
evakuere hulen, og begynte straks på en ny hule. Jeg hadde da nok 
klær på meg til å kunne være ute, selv i lav aktivitet. Den ble mindre, 
men med metertjukke vegger, og en så lang inngang som jeg kunne 
få til. Den hulen varte enda kortere, det tok ikke lang tid før den 
hulen også var borte. Slipt vekk av den sterke vinden. Da forstod jeg 
at uansett hvor jeg gravde, så nyttet det ikke. Inntil da hadde jeg følt 
meg trygg, men nå valgte jeg å trykke på nødknappen på GPS-sen-
deren. Etter at det ble lyst, mente jeg at jeg både så og hørte lyden av 
fly gjennom uværet. Da har de i hvert fall fanget opp nødmeldingen, 
tenkte jeg, og håpet på at et helikopter skulle komme. Men jeg for-
stod nok at været ikke tillot det.

SPADEN BLÅSTE BORT
Etter dette ble det vedvarende kaotisk. Kjell-Harald laget i alt fem 
snøhuler, som alle ble slipt bort i tur og orden. Han oppholdt seg 
i en til to timer i hver av hulene, før de ble ødelagt. Ved det fjerde 
forsøket prøvde han å bruke teltet som duk over hulen, for å unngå 
at hulen blåste bort. Det var nytteløst, teltet var uhåndterlig og ble 
fylt av snø. Vinden kom på langs av skavlen og gnog seg inn ved 
inngangen.

 – De siste hulene var så små at jeg hadde problemer med å komme 
meg inn å få stengt. Jeg måtte ligge i fosterstilling for å få plass. 

 – Det var en stor utfordring å holde på utstyret. Jeg lot det fyke ned 
mens jeg gravde, for så å grave det fram igjen.  Jeg hadde tre ligge-
underlag, men vinden tok alle etter hvert. I et ubetenksomt øyeblikk 
la jeg ifra meg spaden. Den blåste bort umiddelbart, kanskje det 
viktigste utstyret jeg hadde. Ved en tilfeldighet fant jeg igjen spaden, 
da jeg krøp rundt på alle fire. Da den femte snøhulen var ødelagt, 
bestemte jeg meg for å legge meg mellom pulken og hundene. Men 
hundene nektet å flytte på seg. Jeg måtte ligge ytterst bak hundene 
og pulken i vintersoveposen, med en sommersovepose som liggeun-
derlag. Det var ikke greit å flytte på 80 kilo med hunder.

LÅ OG SKALV AV KULDE
Det er mye som skjer i en slik situasjon som man ikke tenker på 
hjemme i sofaen. Den finkornede snøen blir presset inn under 
klærne av den sterke vinden, hvor den smelter. Den filtrer seg inn i 
skjegg, hår og øyenbryn, hvor den endres til is. Det er umulig å skif-
te batterier i hodelykta, det lar seg ikke gjøre med stive fingre. Stelle 
med mat er også umulig, eller man orker ikke.

 – Jeg hadde så mye is i ansiktet at jeg tok finnkniven og banket 
mot isen. Jeg kunne nesten ikke se, og hadde vondt for å puste. Jeg 
ble stadig våtere, og til slutt valgte jeg å stå opp og forsøkte å grave 
igjen. Jeg traff på bare stein, gav opp og la meg ned igjen i fosterstil-
ling. Slik lå jeg og skalv av kulde og følte meg trøtt. Da jeg sluttet 
å skjelve, ble jeg betenkt. Jeg tenkte på å krype rundt for å holde 
varmen, eller å ta dagstursekken, spaden og nødpeileren, og bare 
gå med vinden i ryggen. Jeg hadde hittil konsekvent tenkt på tiltak 
nummer en og to framover, for å ligge i forkant av problemene. Men 
nå ble jeg bare liggende i ro gjennom natten.
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HELIKOPTERET MÅTTE SNU
I mellomtiden forsøkte redningsmannskaper fra Alta Røde Kors å 
ta seg fram til Kjell-Harald, men fikk store problemer. Snøen pak-
ka seg inn i skuterne slik at de stoppet. Et Sea King helikopter fra 
Banak i Porsanger måtte gjøre vendereis. De målte orkan i kaste-
ne oppe på fjellet. Først tirsdag morgen den 16. januar – 42 timer 
etter at problemene startet – lykkes redningsmannskapene å finne 
Kjell-Harald.

 – Uten at verken jeg eller hundene hadde registrert noe, fikk jeg 
plutselig et lys midt i ansiktet. Rundt meg stod en hel haug med 
folk. De hadde leitet rundt meg i en halvtime, og også sett noe av 
utstyret, uten at de så meg. Jeg og hundene var nok nedfokket. Da 
skjedde det noe rart. Hittil hadde jeg hatt sterk fokus, men nå klap-
pet jeg sammen. Det skjedde en eller annen mental reaksjon, og jeg 
greide ikke å gå selv, men var altså reddet.

DET GIKK HARDT UTOVER FINGRENE
De to hundene Nuka og Balto ble også med hjemover på skuterne, 
men forsvant underveis. Balto ble funnet den 18. januar , han hadde 
vendt tilbake til stedet de hadde ligget værfast. Nuka kom også til 
rette, og ble funnet i et skogsbelte i området ved leirplassen. 
Redningslederen for mannskapet som var ute og søkte etter 
Kjell-Harald uttalte til pressen i etterkant, at han aldri hadde ledet 
en leteaksjon som var så krevende med hensyn til været. Selv sier 
Kjell-Harald at da han først var kommet opp i situasjonen, kunne 
han ikke ha gjort noe annerledes enn hva han gjorde. Han kom fra 
det med liv og helse i behold, men det gikk hardt utover fingrene 
som fikk frostskader.

SKADET: Det gikk hardt utover fingene til Myrseth, han 
fikk frostskader under forsøket på å holde seg i live.

RØDE KORS: Her ble Myrseth funnet av letemannskapet 
om morgenen den 16. januar. (Bildet er tatt noe senere).

FRILUFT REDNINGSAKSJON
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Travel Pass Nordland er reisekortet som gir deg muligheten til å reise så mye du vil med hurtigbåt og 
buss i hele Nordland i sju dager for kr 990. For barn til og med 15 år koster reisekortet kr 495. Ferge 
ikke inkludert. Travel Pass Nordland kan kjøpes i appen Billett Nordland, på ditt nærmeste turistkontor 
eller ombord i alle våre busser og båter. Planlegg din reiserute på 177nordland.no

Les mer på 177nordland.no/travelpass

Om du elsker snø og vinter, er Nordland det rette fylket for deg. 
Her fi nner du perfekt preparerte løyper i slående vakker natur, 
uberørt puddersnø på majestetiske fjell og store skianlegg for 
deg som liker fart og spenning. Vi tar deg dit du skal, enten du 
vil høyt til fjells, langt til skogs eller fi nne de bratteste og beste 
skiløypene. God tur. 

VINTERUKA
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På tvers av 
Jotunheimen

TACHA: Alaska huskyen Tascha er en skik-
kelig tøffing. Mens de andre hundene ligger 
sammenrullet med hodet under halen når det 
begynner å blåse opp, spretter Tascha opp så 
fort hun ser at vi er utenfor hytta.

FOTOGALLERI  FRILUFT
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Aleksander Myklebust (f. 1993) studerer 
fotojournalistikk på Høgskolen i Oslo og 
Akershus (HIOA), og er foreningens yng-
ste medlem. Hans bilder har blitt premiert 
i en rekke fotokonkurranser, bl.a. Memo-
rial Maria Luisa, Nordic Nature Photo 

Contest og «naturfotografenes Oscar» 
– BBC Wildlife photographer of the year.

Myklebust er også en habil journalist, og 
publiserer jevnlig artikler i nyhets- og fag-
presse. Han er også aktiv med foredrag og 
utstillinger. Selv om han har en forkjærlig-
het for det enkle friluftslivet, er han også 
fascinert av dyr og fugler. Dette er noe han 

forsøker å spre videre, både 
gjennom ord og bilder.

For flere bilder, se
www.almyfoto.com

ALEKSANDER MYKLEBUST

FRILUFT FOTOGALLERIET

1. VÆROMSLAG: Den 
første kvelden slår været 
om, fra godvær til blåst og 
snøføyke. Da vi reiser hjem 
igjen, er det gode været 
tilbake.

2. MOTBAKKE: Selv med 
effektiv drahjelp må også 
den som står bakpå sle-
den hjelpe til i de bratteste 
bakkene. Dem er det man-
ge av i Jotunheimen.

1
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Opp fra det islagte vannet labber en ung mann 
kledd i militærgrønt. Han spør om å få låne en 
hund. Vanligvis er man jo litt hyggeligere med 
fremmede i høyfjellet enn i lavlandet. Dette var 
imidlertid litt på kanten. Vi spør hvor han skal.

Vi ønsker ham lykke til på reisen. Han trasker 
videre med den digre sekken på ryggen. Det 
gjenstår mange mil før han når målet sitt. Vi er 
lykkelige eiere av to hundespann. Likevel har vi 
ikke tenkt oss lenger enn et stykke innover i Jo-
tunheimen.

Levenet fra hundene avsluttes kontant idet hele 
kobbelet suser av gårde innover fjellvannet. Både 
bikkjer og folk er glade for å være i gang. Isen på 
Gjende er dekket av hard skaresnø som gjør at 
vi fyker innover på rekordtid. En time senere er 
vi helt innerst ved Gjendebu. Herfra går ferden 

enda noen kilometer inn i Storådalen. Der har 
vi leid en liten hytte av Lom fjellstyre. Det vesle 
kammerset skal bli vårt krypinn de to kommende 
nettene.

FRA ØST TIL VEST
Neste morgen tar vi det forholdsvis rolig. Vi er 
imidlertid tidsnok oppe til å rekke en lang sle-
detur før mørket siger på. Vi fortsetter lenger 
innover Storådalen og forserer noen heftige knei-
ker. Noen skrå nedkjøringer byr også på mye 
avansert sledekjøring. Vi møter et par hyggelige 
fjelltravere før vi ankommer Langvatnet. Navnet 
passer godt. Det tar nemlig litt tid å kjøre fjell-
sjøen på langs. 
Ved enden gjenstår bare noen mindre kneiker før 
vi ankommer Leirvassbu. Der parkerer vi hun-
dene og lar dem få en matbit. De ligger rolig og 
hviler mens vi krabber innendørs og stapper inn 
noen kalorier. En rekke hyggelige folk stikker 
innom og hilser på hundene våre. De nyter opp-
merksomheten. 
Kartet avslører at vi i grove trekk har krysset Jo-
tunheimen fra øst til vest. Riktignok har vi da 
kuttet ut de ville Hurrungane i vest, men det er 
ingen tvil om at turen fra Gjendesheim til Leir-
vassbu gir et lite tverrsnitt av hva nasjonalparken 
kan by på.

Tolv alaskahuskyer står på parkeringsplassen ved 
Gjendesheim og logrer av pur glede. Det er i ferd med å bli mørkt.

FOTOGALLERI  FRILUFT

2
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RØFT VÆROMSLAG
Værgudene velger å vise muskler idet vi starter på retu-
ren. Det er en håndfull minusgrader og bitende vind. 
Vi ankommer likevel Storådalshytta en god stund før 
det blir mørkt. Sammen med faren min legger jeg ut 
på en kort skitur. Men vi snur raskt når det begynner å 
blåse kraftig opp. Snøen fyker rundt hytta, og vinden 
uler i veggene. Hundene er kledd i dekken og ligger 
delvis i le bak hytta. Likevel kan jeg ikke nekte for at 
de ligger ute i forholdsvis røffe omgivelser. Heldigvis 
tåler de litt vær, og har ingen problemer med å tilbringe 
nettene utendørs. De ruller seg sammen som en klump 
og «står han av» som nordlendingene ville sagt. 

Kontrastene kunne ikke vært større. Neste dag skinner 
sola fra blå himmel. Det blir rene påskestemningen. 
Godværet har gjort comeback. Det blir en triumfferd 
ned Storådalen og ut på Gjende. Deretter er det bare å 
smile om kapp med sola på vei over den 18 kilometer 
lange fjellsjøen. Jeg kikker opp på Besseggen. Vi har 
hele herligheten for oss selv. Både Gjendebu, Memu-
rubu og Gjendesheim er helt uten appelsinspisende på-
sketurister. Ingen tvil om at det lønner seg å legge turer 
i fjellet også utenfor høysesongen. 

FAKTA:

Jotunheimen nasjonalpark ligger i fyl-
kene Oppland og Sogn og Fjordane, 
og regnes av mange som selve hjer-
tet av fjell-Norge. Ingen andre steder i 
Nord-Europa finner du flere 2000-me-
terstopper enn i Jotunheimen, og 
ingen andre steder i norske fjell finner 
du like mange merkede stier som 
nettopp i Jotunheimen. Til tross for 
at enkelte andre isbreer er større i 
areal, er Jotunheimen det fjellområdet 
i Norge med størst areal dekket av 
is. Det alpine landskapet gjør store 
deler av området goldt og øde, men 
her og der presser vakre fjellblomster 
seg fram og skaper et smil hos slitne 
fjellvandrere. Det bør også nevnes at 
Jotunheimen huser Norges høyeste 
uregulerte fossefall i Vettisfossen, og 
Norges høyesteliggende furuskog i 
Visdalen.

JOTUNHEIMEN

MOT LEIRVASSBU: Hunde-
spannene flyter fint oppå den 
harde skaresnøen på vei inno-
ver viddene mot Leirvassbu.

STORÅDALSHYTTA: Mens 
Storådalshytta er et lunt krypinn 
for tobeinte, er de firbeinte 
alaska huskyene noen tøffinger 
som fint tåler å ligge ute i 
vinternatta.

FOTOGALLERI  FRILUFT
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NATURFOTO

HVERDAGSLYKKE 
PÅBukollen

TEKST OG FOTO: BJØRNAR VALSTAD
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NATURFOTO  FRILUFT

NITTEDAL

HVERDAGSLYKKE: Å sitte ved bålet sammen 
med familien nært men dog så fjernt fra hverdag-

ens jag. Langt der nede former Oslosrushet en 
lysstripe som deler Nittedalen i to.
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Det er desember og fredag ettermiddag. Jeg 
sitter i en endeløs bilkø opp Groruddalen på 
vei ut av Oslo. Kom meg av gårde litt tidlige-
re denne ettermiddagen, men det er tydelig 
at det er mange som har tenkt seg hjem før 
fredagstrafikken når sitt maksimale. Kikker ut 
av bilvinduet opp på en skyfri himmel og føler 
meg utilpass. «Dette er da en helt håpløs tids-
bruk på en ettermiddag som dette!» Vi har hatt 
det første snøfallet og været innbyr til alt annet 
enn å sitte i bilkø og deretter tilbringe kvelden 
foran TV´n? Kunne det være en ide å ta med 
hele familien og stikke til skogs i kveld? Van-
ligvis er hele familien relativt lett å be når det 
er snakk om telt og bål. Kanskje også i kveld?

Endelig hjemme til kone og barn blir det et raskt familieråd. Vi 
beslutter oss for å overvinne dørstokkmila, samle sammen turutstyr, 
telt og soveposer og komme oss ut. Det er fullmånekveld og veien er 
aldri lang til flotte turområder her i utkanten av hovedstaden. Det er 
ikke så mye snø enda, så vi går inn for en vinterlig fottur i stedet for 
å bruke ski. Vi beslutter å dra til en av de flotteste turområdene som 
er i nærområdene til Oslo  – de skogkledde åsene øverst i Nittedalen. 
Målet settes til Bukollen som ligger i Rundkollen og Sortungsbek-
ken naturreservat. 

Vi får en kort kjøretur opp til Hakadal før vi parkerer bilen ved Nit-
tedal Jordstasjon. Jobbstresset sitter fortsatt i kroppen når vi stiger 
ut av bilen. Jeg maser på barna for å komme i gang. Tar meg i det, 
og tenker at nå må jeg roe ned for ikke å ødelegge turstemningen før 
vi er kommet  gang. 

Vi starter turen fra parkeringen helt nede nede i dalen ved riksvei 4 
hvor trafikken enda går svært tett. Over oss ruver bratte skogkledde 
åser som strekker seg opp mot det som er Nittedals tak. Rundkollen 
mot nord og Bukollen mot øst. Skumringstimen har startet når vi 
beveger oss inn mot skogen. De snøkledde trærne reflekterer et blå-
lig lys og det er nok til å gå uten hodelykt.

BJØRNAR VALSTAD
Født 27.04.1967

Gift med Hanne Staff. 
To barn Fanny (12) og Kaja (8).

Friluftsentusiast og amatørfotograf 
med sansen for fjell og det enkle 

friluftsliv sommer som vinter. 
Født og oppvokst på Stjørdal i 

Trøndelag. Store deler av 
barndommen tilbrakt i et tomanns 

fjelltelt sammen med to friluftsglade 
foreldre, storebror og en hund. 

Nå bosatt i Nittedal utenfor Oslo og 
arbeider som avdelingsleder ved 

elektroavdelingen på Kuben 
videregående skole i Oslo.

NETTSIDE: WWW.VALSTADPHOTOGRAPHY.NOFA
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Vi beveger oss på små stier gjennom storvokst tung granskog, typisk 
for Nittedal og Romeriksåsen. Vi holder fin fart og en merker at 
dagliglivets mas sakte men sikkert kommer mer og mer på avstand. 
Barna er i godt humør, far og mor slapper av og den gode turfølelsen 
begynner å sakte å prege hele familien. 

Det er ikke lange veien opp til toppen av Bukollen, knappe tre km. 
Men det er en bratt rute med ca. 300 høydemeter til toppen Tungt 
nok for smårollinger med sekk og sovepose. 
Skogen er dekket av ca. 20-30 cm nysnø og vi er nærmest lydløse 
der vi går. Mengder av dyrespor går på kryss og tvers av stien, men 
vi er ikke så heldige å få se sporsetterne. Rådyrene og harepusene 
har gode forhold i de østlandske skoger hvor snømengden til tider 
har blitt skremmende liten. Mon tro om det er slik det skal bli i de 
kommende tiårene?

Fra den tunge granskogen stiger stien bratt oppover Langveggen mot 
selve toppryggen. Skogen åpner seg og vegetasjonen endrer karakter. 
Urgamle furutrær dominerer mer og mer og lyngen under snøen blir 
erstattet med åpne svaberg, skurt blanke av isbreer under siste istid. 
Vi tar små pauser og fyller opp med drikke og litt sjokolade og kjeks. 
Viktige og hyggelige pauser når en har med barn på tur. Mange er 
gjerrige på søtsaker og ønsker ikke å dytte i barna usunn kost. På 

NATURFOTO  FRILUFT

TIPS FOR Å SENKE TERSKELEN TIL Å 
DRA PÅ IMPULSTUR MED TELT

Den største utfordringen med å dra impulsivt på telttur 
er at det tar tid å samle sammen nødvendig utstyr. Dette 
øker terskelen for å komme seg ut og gjør at det er lett 
å utsette turen til en annen dag. Ved å ha planlagt litt på 
forhånd er det langt enklere å dra på tur når været skaper 
en mulighet.

• Ha alt turutstyr (sekker, primus,gass/bensin, fyrtøy, 
dopapir, kokekar, turbestikk, telt og soveposer) samlet 
på et lett tilgjengelig sted.

• Lag pakkelister som ligger klare, slik at både liten og 
stor lett kan samle nødvendig klær innen rimelig tid.

• Ha noen poser real turmat og poser med havregryn 
liggende hjemme. Da har du basismaten klar og slip-
per å dra til butikken først.

• Bruk ledige stunder i hverdagen til å tenke ut steder i 
nærområdet du ønsker å besøke. Se på kart og legg 
en plan. Da har du ideene klare når sjansen byr seg.

GRANTRÆR: Deilig å våkne opp 
til et nytt eventyrlig landskap. Full-
stendig endret av naturens krefter.
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tur mener vi at det er andre regler som gjelder. Drivstoff som skaper 
motivasjon er viktig for å skape turglede!
Når granskogen forsvinner og furuene tar over kommer også beløn-
ning i form av fantastisk utsikt over dalen og nittedalsbygdene. Mør-
ket tar sakte men sikkert over og vi ser lysene fra biler og hus langt der 
nede. Riksvei 4 er ikke lengre en støyende utfartsåre fra Oslo, men 
en vakker lydløs lysstripe der den lyser under tåka og deler dalen i to. 
Den markerte ryggen flater etterhvert ut og plutselig er vi på toppen 
av selve Bukollen. Utsikten er fantastisk til å være i Oslo-området! 
Varingskollen ruver foran oss med lys fra alpinanlegget. Tryvannstår-
net lyser i det fjerne og hovedstadens lys farger himmelen mot sør.

Å finne en perfekt teltplass byr på noen utfordringer her oppe da det 
er nesten bare fjell under snølaget. Vi ender opp med å sette teltet på 
et flatt svaberg på det høyeste punktet av kollen med teltåpningen 
vendt ut mot dalen . Her kan vi faktisk sitte i teltåpningen å se ut 
over hele dalen! 

Nesten uten å snakke sammen etableres resten av leiren. Både barn 
og voksne bidrar med å få ting slik vi alltid vil ha det. Bålet er sentralt 
for kveldens hygge og plasseres slik at vi kan sitte å nyte mat og varm 
drikke på Nittedals beste utsiktspunkt.

I tillegg til utsikten over Nittedal, Nordmarka og Romeriksåsen kry-
dres måltidet med at månen sakte klatrer opp over tretoppene i øst. 
Før månen lyser opp ser vi stjernehimmelen fantastisk godt her oppe. 
Det er ikke tilfeldig at Solobservatoriet er plassert noen drøye stein-
kast lengre nord. Lysforurensingen er overraskende liten.

Å sitte slik vekker ettertanke. For under tre timer siden satt jeg på 
jobben.Nå sitter jeg ved et godt bål sammen med mine nærmeste og 
ser ut over dalen der fredagstrafikken strømmer ut av hovedstaden. 
Dette er nesten uvirkelig. Igjen kjenner jeg gleden av at vi klarer å 
overvinne dørstokkmila og kommer oss ut i naturen. Det krever litt 
innsats, men belønningen er enorm.

Nærturer på dette viset er kanskje undervurderte? Jeg vet med meg 
selv at jeg stadig lengter etter lange turer til mer eksotiske turmål. 
Men ofte er det disse korte hverdagsturene som gir de beste opplevel-
sene. Kanskje oppleves forandringen som skjer i kropp og sinn best 
når endringen fra hverdagens stress skjer så raskt? 
Når månen er godt opp på himmelen og bålet sakte dør ut, krabber 
både liten og stor ned i varme soveposer. Stemningen er god når hele 
familien ligger tett sammen i soveposen med en liten teltlykt som 
eneste lyskilde. Sakte sovner familien inn og en kjenner at hverdags-
lykke faktisk er lett å finne.

Morgenen kommer etter en god natts søvn. Vi åpner teltet og ser ut 
i et ganske anderledes landskap enn kvelden før. Omgivelsene er en-
dret av naturens lunefulle kraft. Snøen har lavet ned og skogen hen-
ger av dyp snø. Vi nyter frokosten og får en kald men opplevelsesrik 
morgen med snødekte trær og skikkelig vinterstemning før vi setter 
kursen ned de bratte bakkene. 

Slitne i kroppen men med ny mental energi kan vi ta helgen i fatt 
med gode minner i familieminneboka. Takk for turen!
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RUNDKOLLEN OG SORTUNGSBEKKEN NATURRESERVAT
Rundkollen og Sortungsbekken naturreservat ligger øst for riksvei 4 på Romeriksåsene, nord i Nittedal kommune. 
Naturreservatet ble etablert i 2016. Reservatet domineres av store kolleformasjoner og skarpe bekkedaler og ligger 
ca. 260-550 meter over havet. Trærne er store og høyreiste med alder på 200-500 år. 

Reservatet er et flott turområde sommer som vinter og byr på flotte friluftsopp-
levelser både med og uten ski. Det er svært god utsikt fra de dominerende toppene, da skogen er glissen og åpen i 
høyden. Spesielt Bukollen og Rundkollen er flotte turmål med storslagen utsikt. Vannene er fiskerike og byr på ulike 
arter. Fiskekort selges på Inatur og koster fra kr 75,- for døgnkort til kr 500,- for årskort for familekort.

Det er godt med blåmerka stier på sommeren som henger sammen med 
stinettet i Nordmarka og Romeriksåsen. Om vinteren er det tett nettverk av preparerte spor om en kommer opp på 
selve platåene på Romeriksåsen. Om sommeren og høsten er det gode utgangspunkt for turer både fra Nittedal og 
Nannestadsiden av Romeriksåsen. Med kollektivtransport er det muligheter med både tog (Gjøvikbanen) og buss 
fra Oslo. 

I selve naturreservatet er det lite preparerte skispor og det kan oppleves litt vanskelig tilgjengelig. Truger er da et 
godt redskap for å utforske et område med villmarkspreg og lite besøk vinters tid.Beste utgangspunkt for skitur er 
Hakim med oppkjøring fra Ås gård i Hakadal i Nittedal. Det er godt med preparerte spor på skogsbilveiene og my-
rene. Det er også en anbefalt tur å ta buss til Brovoll ved E16 på veien mellom Grua og Gardermoen. Å gå Rome-
riksåsen på langs med solen rett i ansiktet er en lang men fantastisk dagstur. 

ET HJEM FOR NATTEN: Teltet er vår trygge havn og lune bo. 
Vi sverger til tunneltelt med god inneplass og rom for sekker og 
matlaging i et romslig fortelt.

FULLKOMMENT: Det er så vakkert å se 
fullmånen stige opp over Romeriksåsens 
trolske skoger.
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JOSTEN PÅ LANGS
 – et våreventyr med ski, pulk og telt
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TEKST: THOR DUE/KLAM OG KLEIN

Kroppen er lagt på is på 1.500 meters høyde. Den har 
ligget i soveposen hele dagen, kun avbrutt av primære 
fordøyelsesbehov. Tankene derimot, er på alle andre 
steder. Det eneste som bringer dem tilbake til teltet er 
når Sigurd sporadisk snakker om mat. Vi ligger værfast 
på Jostedalsbreen på andre dagen.
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Det hele begynte som en idé om å gå Jostedalsbreen på langs, men 
da vi fant ut at den tradisjonelle Josten-på-langs-ruta bare gikk en 
tredjedel av brekomplekset, skjønte vi at vi måtte utvide til en skik-
kelig tur. Resultatet ble en ambisiøs plan om å gå fra Geirangerfjor-
den til Sognefjorden, inkludert hele Josten.

MANGE HØYDEMETER 
Fire spente gutter med store forventinger og enda større oppaknin-
ger, setter av gårde de bratte bakkene opp Strynefjellet. Den tidligste 
delen av turen er preget av mange høydemetre, og sekkene merkes 
godt i motbakkene, om ikke enda bedre i det vi når fjelltoppene, 
river av fellene og vender skituppene nedover. Det blir syrefest i 
lårene mens vi setter klønete telemarkssvinger i bakkene. Knall og 
fall er det ikke mangel på. Samtidig er det umulig å klage, med et 
homogent snødekke, sløsj i overflaten og strålende sol.

Vi forserer de bratteste partiene, og på Tystigbreen får vi oppleve 
noe så uvant som en slak nedkjøring. Rett sør for breen har vi lagt 
ut et depot. Det renner i munnen av tanken på alt av 17.mai-mat 
som ligger og venter på oss. Skuffende nok er depotet gjennomvått, 
og dermed en del kilo tyngre. Jammen godt at 17.mai-skjortene er 
strykefrie!

Vi sier oss likevel fornøyde, og i et lys flatere enn Danmark entrer vi 
Sikilbreen med friskt mot og finner oss endelig oppe på Josten, den 
svære isklumpen. Det brer seg smil over fire slitne ansikter. Nå vil 
det gå knirkefritt framover!

JOSTEDALSBREEN

FRILUFT BRETUR

1
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1. I BELIEVE I CAN FLY: Etter man-
ge harde bakker var vi endelig oppe 
på Tystigbreen, det første breplatået. 
Audun viser her hvordan man best 
holder balansen i nedoverbakke med 
storsekk. Foto: Sigurd Gautun
På bildet: Audun

2. MÅL I SIKTE: Klokka fire om mor-
genen begynte det å lysne, og vi fikk 
øye på Fjærlandsfjorden langt der 
nede. Fra venstre: Audun Karlstad, 
Thor Due, August Gautun og Sigurd 
Gautun. Foto: August Gautun

3. HARDE BAKKER: «Jeg har som 
mål at jeg i morgen skal slutte å an-
gre på valget om å gå opp disse bak-
kene» kom det fra Audun på veg opp 
igjen til breen. Foto: Thor Due

2

3
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 – DET ER EN GRUNN TIL AT EN BRE LIGGER DER DEN LIGGER
Men helt knirkefritt går det ikke. I bokstavelig forstand fordi ski-
bindinger knirker voldsomt i fuktig vær, men også fordi været er 
nettopp særdeles fuktig. Neste dag er det fullstendig whiteout. Vi 
går kun etter kompasset. Plutselig står vi på fast fjell når vi tror vi er 
på bre og vi forviller oss inn i et skredområde uten å oppdage det. 
Ivrige etter å komme videre prøver vi oss på nytt, men når vi nesten 
går utfor en kant og ned i ei renne, finner vi ut at nok er nok. Det 
er ikke trygt å bevege seg videre i så tett tåke. Vi slår leir og venter 
på bedre vær.

 – DET ER ALLTID FINT VÆR PÅ JOSTEN 17. MAI
Påstanden kom fra en brefører, og sannelig hadde han rett. Om 
breen er aldri så trist og grå på hverdager, tar den på seg sitt vakreste 
antrekk til fest. Solen løfter sine korpstrompeter til munnen 17. 
mai. Etter å ha ligget værfast i halvannen dag kan vi endelig bevege 
oss igjen på nasjonaldagen. Vi tar fram skjorter, slips og flagg. For 
å gjøre vårt 17.mai-tog komplett binder vi oss inn i taulag og mar-
sjerer av gårde.

På nasjonaldagen ankommer vi Småttene, brefallet mellom Lo-
dalskåpa og Brenibba. Jeg sender et skeptisk blikk til det store sprek-
kområdet i midten. Vil det gå? Vi bauter oppover langs noen gamle 
skispor. Det har vært regn og varme i to dager, og nå er det stekende 
sol.  Værforholdene er med andre ord optimale for våte skred, og 
det renner løse skavler og større flak fra høydene. Jeg kjenner meg 
litt uggen i magen, og det er grunnet mer enn den halvråtne tur-
maten. Enn så lenge er vi trygge, men hva med lenger opp? Vil det 
være mulig? 

Sporene vi har fulgt blir borte i et skred fra Lodalskåpa. Det er 
uaktuelt å gå inntil fjellveggene. Alternativet blir å forsere sprekk-
området på råtne snøbroer av ymse slag. Det ender med at vi sikrer 
Audun med tau og snøankere, mens han går opp for å titte videre. 
Nede har vi ørene på stilk. «Please, la det går, please la det gå», 
tenker jeg. 

Så kommer dommen fra Audun:

– DETTE GÅR NOK IKKE.

VI ER TVUNGET TIL Å SNU.

FRILUFT BRETUR
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PLAN B
 – Det er liksom ikke bare en vanlig isbre, det er så mye tid og 
så mange drømmer som ligger der oppe! utbryter August i det vi 
vender nesa ned fra brefallet.

Alle skjønner hva han sier, og ingen vil snu. Det er bare så fortvilt 
lite man kan gjøre når naturen sier stopp.

Fra leiren sender vi noen sure blikk opp mot bresprekkene, men 
vi bestemmer oss for at dette ikke skal legge noen demper på 
17.mai-middagen. Flagget heises på en ski og nasjonalsangen 
framføres på kazoo før vi inntar nøtter, pinnekjøtt, kransekake og 
klippekrans. Dagens nederlag smaker bittert på tunga, men drik-
kes bort av Europris-champagne. Alt i alt har det vært en enestå-
ende 17. mai.

Vi gir ikke opp målet om å nå Sognefjorden for egen maskin, og 
bestemmer oss for å gå nedover til Fåberg der det er telefondek-
ning og fjellfolk som kan gi oss råd om alternative ruter opp på 
breen.

EN NY MULIGHET?
  – E da de som har gått heilt frå Geiranger og som ska opp på 
Josten?

Det er tydelig at ryktet om de fire gærningene med abnorme 
oppakninger har gått fort nedover Jostedalen. Etter å ha tråkket 
gjennom sørpe, råker og ørten tusen elvekrysninger i Stordalen, 
møter vi en brefører med navn Bjarne nede i bygda. Det ser ut som 
han har ventet på oss, der han står med armene i kors midt i veien 
og vurderer oss fra topp til tå. 

Det viser seg at brefører Bjarne er en eksentrisk mann med utallige 
turer over Josten. Han tipser oss om to alternative veier opp til 
breen. Som en takk, gir vi bort fem liter primusbensin og får en 
sjokolade og pepperkaker tilbake. 

1  -  2018 FRILUFTSLIV    53
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RUSKEVÆR: Det er en grunn til at breen ligger der den ligger: 
Det ble vi fortalt før turen startet. Vi ble også fortalt at vi måtte 

oppom Høgste Breakulen for å nyte utsikten. Bildet er et par 
hundre meter fra kulen. Foto: Sigurd Gautun
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Mens vi har trasket nedover bilveien, har vi diskutert spørs-
målet om vi skal gi breen en ny sjanse, eller labbe videre til 
Sognefjorden på asfalt.

Etter møtet med Brefører Bjarne er spørsmålet hvilken vei vi 
skal gå opp på isklumpen igjen. Det ender med at vi går de 
1.300 høydemetrene til breen over Steinmannen.

RETT I GRYTA
Gjensynsgleden med snøen er stor. Problemet er at vår gam-
le venn, tåka, også er tilbake. Vi følger noen gamle skispor 
over Høgste breakulen, nyter utsikten på hele 15 meter sikt 
og fortsetter til Bings gryte. I nedoverbakken mister vi det 
gamle skisporet, så vi fortsetter på ren kompasskurs. 

Jeg går fremst og nistirrer på kompasset. Skiene svakt oppo-
ver, så går de alt for fort nedover. Hjertet hopper over et slag, 
så stopper alt opp. Jeg har gått utfor en skavl. Heldigvis er 
den ikke overhengende, og bakken er slak, men lenger borte 
ser det langt verre ut. I etterkant fant vi ut at jeg gikk rett i 
Bings gryte. Et hull i breen som formes av vind og smelting. 
Et par meter mot vest kunne jeg lett knekt et bein eller fem.

1. ELVEKRYSSING: Sandur, eller breelvslette, er 
en viktig naturtype både geologisk og biologisk 
sett. Her lever unike arter som ikke finnes noen 
andre steder. Naturens underverk til tross er det 
noe dritt å bevege seg i. Sørpe, iskaldt vann og 
utallige elvekrysninger dominerer. Foto: August 
Gautun

2. 17. MAI-TOG: Det var definitivt det råeste 
17.mai-toget vi noensinne hadde gått i. Lo-
dalskåpa i sentrum, og Småttene, brefallet som 
stoppet oss, til venstre i bildet. Foto: August 
Gautun

FRILUFT BRETUR
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Nok en gang må vi lære den samme leksa: det er for farlig å 
bevege seg når man ikke ser lenger enn sine egne skitupper, 
og nok en gang må vi sette oss ned og vente. Stemninga på 
høyfjellet er nå lavt nede.

NATTEVANDRING
Så får vi en værmelding via satellitt! Tre av oss titter nervøst 
på den fjerde som leser meldingen. Det meldes klarvær i 
natt! Over solbrente tryner brer det seg svake glis. Denne 
natta skal ikke soves bort.

Ettersom vi for første gang på lenge har klar himmel, mi-
nusgrader og trygg snø, bestemmer vi oss for å gå hele veien 
ned til Supphelledalen på natta. Planen var opprinnelig å 
fortsette mot Meneseggi og Vetlefjorden, men siden vi har 
ligget værfast og måttet gå en omvei har vi ikke tid til å 
fullføre plan A.

Samme kan det være. Endelig får vi finvær på Josten! En-
delig kan vi beskue alt det vi kun har forestilt oss! Det er 
vanskelig om det er gleden av å kunne se lenger enn sin egen 
nesetipp, eller om det er den knallharde skaren som gjør det, 

men nå suser vi av gårde. Kilometerne slukes raskere enn de 
siste snickersbitene.

Vi flyr over toppen av Norges landskapsarkitekt, og kan 
skimte det ene ikoniske mesterverket etter det andre, fra 
Snønipa i vest til Hurrungane i øst. I det sola begynner å stå 
opp igjen er vi ved Flatbrehytta, og den siste Gjendekjeksen 
konsumeres til det som må være blant Norges topp fem va-
kreste utsikter. Der nede ligger Fjærlandsfjorden. Mål i sikte!

Vi går fra en kald, ishard vinterverden til en tropisklignende 
regnskog der bregner, insekter og elvestryk omgir hverandre 
i salige plussgrader. Vi sover noen timer på parkeringsplassen 
ved restene av det dramatiske Supphelleskredet, kun noen 
meter unna et skilt med «No camping». Deretter trasker vi 
den siste halvmila til Fjærlandsfjorden. De kinesiske turiste-
ne glaner i det vi passerer nasjonalparksenteret. Så går vi et 
par steg ut i saltvannet, og avslutter turen med high fives. 

Turen er ferdig. Vi har gått fra fjord til fjord og (nesten) hele 
Jostedalsbreen på langs. Det har vært et eventyr i tåka.

BRETUR  FRILUFT
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escape.no/aktiv
tlf. 24 14 94 00

aktiv@escape.no 
Vera + 47 918 93 011

Mette + 47 901 81 056    

VI KAN AKTIV FERIE!
Spreke turer i inn- og utland. Trivelig reisefølge, storslått 

natur og gode matopplevelser er inkludert!

ÅPNINGEN AV FINNMARKSLØPET
Avr. 09.03 fra kr 19 930

SOLSKINNSØYA KYPROS
Avr. 13.03 // 10.04 fra kr 12 690

VANDRETUR AMALFIKYSTEN
Avr. 17.04 // 25.09 fra kr 14 190

HØY-ATLASFJELLENE, MAROKKO
Avr. 21.04  fra kr 14 990

VANDRETUR I KROATIA
Avr. 21.04 fra kr 14 895

CINQUE TERRE - 5 DAGER
Avr. 24.04 // 04.09 fra kr 11 100

TIL FOTS PÅ VAKRE KRETA
Avr. 05.05 // 29.09 // 06.10 fra kr 16 790

VILLE, VAKRE DONEGAL!
Avr. 06.05  Nyhet! fra kr 17 390

CINQUE TERRE - 8 DAGER
Avr. 08.05 Fra Stavanger fra kr 16 990

HØYT OG LAVT PÅ MADEIRA
Avr. 09.05 // 24.10  fra kr 17 870

KROATIA FRA SYKKELSETET
Avr. 26.05 fra kr 14 290

ROGALANDSPERLER
Avr. 04.06 Nyhet fra kr 13 580

«TOPP TUR» I IRLAND
Avr. 10.06 fra kr 17 790

FOTTUR SVANETI, GEORGIA
Avr. 17.06 fra kr 20 250

E5 GJENNOM ALPENE
Avr. 19.06 fra kr 19 980

KORSIKA – FRA FJELL TIL HAV
Avr. 19.06 fra kr 16 800

SHETLAND & ORKNØYENE
Avr. 22.06 // 03.08 fra kr 19 350

FANTASTISKE JOTUNHEIMEN
Avr. 01.07  fra kr 9 130

GRØNLAND
Avr. 10.07 Nyhet  fra kr 47 770

FOTTUR PÅ HELGELANDSKYSTEN
Avr. 19.07  fra kr 19 260

FOTTUR I BERN-ALPENE, SVEITS
Avr. 23.07 Nyhet! fra kr 23 990

LOFOTEN & VESTERÅLEN
Avr. 31.07 fra kr 17 990

KORSIKA – GR 20
Avr. 04.08 Nyhet! fra kr 15 690

FOTTUR I NORGES INDREFILÉT
Avr. 05.08 Nyhet fra kr 19 490

FOTTUR I KIRGISISTAN
Avr. 12.08  fra kr 22 890

I HJERTET AV JOTUNHEIMEN
Avr. 16.08 Nyhet fra kr 15 650

FOTTUR FÆRØYENE
Avr. 23.08  fra kr 20 890

ALPEVANDRING I SLOVENIA 
Avr. 25.08 Nyhet  fra kr 18 250

DOLOMITTENE FRA ØST TIL VEST
Avr. 27.08  fra kr 19 980

FOTTUR I BHUTAN
Avr. 04.09 fra kr 48 600

FOTTUR I SIERRA NEVADA 
Avr. 10.09 fra kr 15 990

PILEGRIMSVEIER I TOSCANA 
Avr. 18.09  fra kr 17 450

FOTTUR I PYRENÉENE 
Avr. 02.10  fra kr 16 990

CATALONIA PÅ TO HJUL
Avr. 03.10 Nyhet! fra kr 16 800

KROATIA – FOT- OG SYKKELTUR
Avr. 03.10 Nyhet fra kr 15 990

SØR-AFRIKA–VANDRING & SAFARI
Avr. 21.10  fra kr 32 950

FOTTUR I PATAGONIA  
Avr. 03.11 Nyhet  Pris kommer

YOGAFERIE INDIA
Avr. 23.11 Nyhet Pris kommer

EL CAMINO DE SANTIAGO
Avreise hele året pris på forespørsel

AKTIV FERIE 2018
FOTTUR I SVANETI, GEORGIA
/ Naturskjønne omgivelser er bare fornavnet

Vill, vakker og innhyllet i en god porsjon mystikk ligger Svaneti i 
en 	 ellrik og blomstrende del av Georgia og Kaukasus. Fjellene 
ruver godt i landskapet – hele fi re av de ti høyeste 	 ellene i 
Kaukasus ligger her. Her er landsbyer som hentet rett ut fra 
eventyrenes magiske verden, med en ytterst gjestfri lokal-
befolkning som med rette er stolte av landsdelens tradi-
sjoner og sin velsmakende, lokale mat. Dette er balsam 
for kropp, sjel og sinn!

10.06 utsolgt - Ekstra avgang 17.06  fra kr 20 250

AKTIV FERIE 2018AKTIV FERIE 2018AKTIV FERIE 2018AKTIV FERIE 2018AKTIV FERIE 2018AKTIV FERIE 2018
FOTTUR I SVANETI, GEORGIAFOTTUR I SVANETI, GEORGIAFOTTUR I SVANETI, GEORGIAFOTTUR I SVANETI, GEORGIAFOTTUR I SVANETI, GEORGIA

Naturskjønne omgivelser er bare fornavnet/ Naturskjønne omgivelser er bare fornavnetNaturskjønne omgivelser er bare fornavnet

Vill, vakker og innhyllet i en god porsjon mystikk ligger Svaneti i Vill, vakker og innhyllet i en god porsjon mystikk ligger Svaneti i 

EKSTRA AVGANG
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SNØHULE S.58  |  TURTEKNIKK S.64  |  BÅLPIZZA S.69  |  ISFISKE S.72

NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

Dersom du har planer om å skaffe deg en fir-
bent turkamerat, bør du før du bestemmer deg 
for hunderase lese en nylig utkommet bok om 
samojedhunden. Ifølge forfatterne er dette den 
ulitmate hunden for helårs friluftsliv. 

Ole-Johan Sætre og Eivind Mjærum er etter 
hvert blitt godt voksne karer. At de er i ferd med 
å passere 80-årsmerket skulle man ikke tro, for 
begge dyrker fortsatt et både aktivt, allsidig og 
avansert friluftsliv. Siden sist på 1960-tallet har 
de vært på et utall av turer til alle årstider og har, 
mener de, i løpet av disse om lag 50 årene sikkert 
tilbragt to til tre år av livet i telt sammen med 
sine samojedhunder. ”Vi har,” skriver de i boken 
de nå endelig har laget, ”vandret, kjørt og gått 
langs elver og vann, i fint terreng, i ulendt og kre-
vende terreng. Aldri har vi sluttet å bli imponerte 
av disse fantastisk arbeidsvillige samojedhundene 
våre, deres uoppslitelige humør og den glede de 
har vist over å få være med. Med samojedhunden 
kommer du alltid frem med slede og lass, eller 
med tunge kløver i røft terreng.” 
   I løpet av alle disse årene har Sætre og Mjærum 
naturligvis samlet et vell av erfaring og opplevel-
ser med hundene sine. Begge har også i lang tid 
drevet med avl, og Mjærum er i tillegg autori-
sert FCI-dommer for ikke bare samojedhunder, 
men for til sammen  ca. 100 hunderaser. Etter 
deres mening er samojed en hunderase som fle-
re – ikke minst folk som er mye ute og dyrker et 
avansert friluftsliv – bør vurdere dersom det er 
på tale å skaffe seg selv eller familien en firbent 
turkamerat.
 – Hvorfor har dere ikke laget denne boken før?
 – Vi har snakket om det lenge – en bok på norsk 
om samojedhunden har vært et savn. Men vi har 
hatt travle jobber og vært engasjert på fritiden 
med også andre ting. Det har ikke vært rom for 
et så krevende arbeid på toppen av alt annet. Men 

så ble vi altså pensjonister, og i 2013 bestemte vi 
oss for å gå i gang, forteller Sætre og Mjærum.
   Når de omtaler bokarbeidet som krevende, er 
det ikke å ta for hardt i. Boken er blitt på mer enn 
500 sider og inneholder et vell av informasjon. 
Her fortelles det grundig om samojedhundens 
opprinnelse og historie, om samojedhunden i 
de nordiske land og i Norge spesielt, om rase-
standard, oppdrett, samojedhundens mentalitet, 
egenskaper og om den allsidige brukshunden. 
Her er det dessuten gode råd om fôring, dressur 
og oppdragelse, bruk av kløv, pulk og sledekjø-
ring samt mye, mye mer som er god og nyttig 
generell kunnskap om hundehold også for eiere 

av andre raser. 
   Med to ihuga friluftskarer som forfattere, er det 
naturlig nok friluftslivet og bruken av hundene i 
skog og mark som først og fremst preger boken. 
Men det understrekes også at samojedhunden er 
en ypperlig familiehund: ”De elsker å kose med 
folk. Derfor kan vi trygt anbefale samojedhund 
til en hvilken som helst familie som vil ha en fir-
bent turkamerat, en hund som også trives inne, 
og som er enkel å dressere både til lydighet og til 
trekk og sommerbruk med kløv, eller rett og slett 
en turkamerat uten annen forpliktelse enn å være 
med som en del av familieflokken,” heter det i 
boken som er utgitt av Norsk Polarhundklubb.

ALT OM DEN ULTIMATE HUNDEN FOR FRILUFTSLIV
TEKST OG FOTO: KARL HENRIK BROX

PENSUM
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PENSUM SNØHULE
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FØRSTE NATT I 
SNØHULE

TEKST: BENTE RISAN OG BJØRN A. ESAISSEN
FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Vi er med en gruppe ungdommer fra Thora 
Storm videregående skole i Trondheim på 

vintertur. Målet for turen er å overnatte 
ute i snøhuler.

SNØHULE  PENSUM

I forkant hadde elevene hatt teoriundervisning i vinterbekledning, 
utstyr, snøskred, bygging av snøhule og nødly. 

Fagmålene knyttet til turen var å planlegge, gjennomføre og vurdere 
tur med overnatting ute i naturen. I tillegg skulle elevene vise evne 
til forpliktende samarbeid, og utøve friluftsliv på en måte som er 
skånsom mot naturen.
 
Nå var den store vinterdagen kommet. Gjengen skulle ut og prakti-
sere sine nye kunnskaper.  

Vi møttes på Skistua. Med ski, store ryggsekker og pulker gikk vi inn 
i Bymarka. Bymarka er veldig kupert og har mange fine skrenter som 
egner seg ypperlig for graving av snøhuler. Vi gikk fra Skistua til vin-
tervannet, videre inn til Elgsethytta. Der tok vi av i retning Storheia. 
Et lite stykke opp i lia tok vi av vestover mot Bosbergheia. Vi fant 
ei stor fin slette og en flott skavl, som var skapt for snøhulegraving. 
Det var ikke tilfeldigheter og flaks som gjorde at vi fant denne skred-
dersydde snøfonna. Vi (turlederne) hadde nylig vært på befaring i 
Bymarka for å finne den perfekte snøhuleplassen for elevene. 

SØKESTAVER: Snøfonna er perfekt. 
Søkestavene går mer enn langt nok 
langt inn. Det er bare å hente 
spader og starte på gravingen.
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PENSUM SNØHULE

Vel fremme. Vi slo leir, tente bål, skiftet litt 
klær og spiste mat. Deretter ble det befaring i 
skavla. Vi så på snøprofil, før elevene fikk bruke 
søkestav for å sjekke snødybde. Hver gruppe 
fant sin favoritt-skavl og satte i gang med gra-
vinga. De smarteste startet gravingen fra hver 
sin side i skavlen og gravde mot hverandre. Da 
går gravinga mye raskere. Jubelen sto i taket da 
de møttes på midten i riktig høyde og fikk hull 
på snøveggen.

Etter ca. fire timer med hard jobbing begynte 
de første snøhulene og ta form. Kveldsmørket 
hadde senket seg og hodelyktene var tatt i bruk. 

Utstyr ble plassert inn i hulene, lys ble tent og 
natten ble forberedt med liggeunderlag og so-
veposer. Man blir svett og våt av all gravinga, så 
full klesskift var en forutsetning for en fin kveld 
med middag ved bålet. 

Neste morgen kom de ut av huleåpningene, 
en etter en. Noen trøtte, noen litt kalde, noen 
sultne, men de fleste med et smil om munnen. 
Mange var overrasket over hvor varmt og lyst 
det hadde vært inne i hula. Og ekte stillhet. 1

2
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UTSTYR
Før turen fikk elevene beskjed om å ha på seg: Ulltrøye(r), 
ullongs, ullstrømper, vindbukse, vindjakke, gamasjer, lue, votter, 
vindvotter, skjerf/buff. Ikke glem skistøvler. Ski og staver. Pakk i 
pulk eller ryggsekk.

GRUPPAS FELLESUTSTYR: 

• Vedkubber
• Opptenningsved 
• Kart og kompass (2 pr gruppe)
• Kokeapparat/primus m/brenn-

stoff. Kokekar/gryter  og nødven-
dig tilbehør.

• Bålkjele
• Førstehjelpssaker
• Dopapir (personlig utstyr?)
• Neglebørste/oppvaskkost for å 

børste av snø fra klær og sko.
• Multiverktøy
• Øks/sag
• Søkestav

 PERSONLIG UTSTYR: 

• Ullundertøy x 2-3
• Ullsokker x 2-3
• Tynn ullgenser 
• Tykk ullgenser/fleece
• Fjellbukse og Fjelljakke (vindtett) 
• Yttertøyskift kan være regntøy/

goretex
• Vindtett lue 
• Votter/vanter (vindtett) 
• Ullskjerf/buff
• Ekstra ullvotter, lue og skjerf/buff
• Fjellsko e.l. eller leirsko/fotposer
• Kart og kompass (felles?)
• Solbriller/skibriller - Solkrem ?
• Solid sovepose (-10 grader). 

Lakenpose for ev. økt temp i 
soveposen

• Liggeunderlag                             
(gjerne 2 hvis du ikke har skinn)

• Hodelykt
• Telys
• Håndkle og toalettsaker
• Kniv, multiverktøy, litt tau
• Fyrstikker (i vanntett)
• Kopp, bestikk, tallerken
• Mat 
• Snop/kjeks/nøtter
• Drikke (rett-i-koppen, te, saft)
• Termos og Vannflaske
• Plastposer (for ev fuktige sko og 

pose til fuktige/våte klær)
• Aviser (for ev tørking av fuktige sko)
• Skitupp 
• Spade

Hvis du ikke har solid 
sovepose kan du bruke to. 
Innerpose i fleece/ull varmer. 
Ha et-to solide liggeunderlag. 
Bruk ytterpose hvis du har.
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1. LYS: Koselig 
med batterilys. 
Lystig stemning 
inne i hula. Timer 
med graving er 
over. Skifting av 
klær, matlaging og 
forberedelsene for 
natta står for tur. 

2. GOD NATT: 
Blir det noe søvn 
i natt da? Mon tro 
om det blir kaldt? 
Hvor mye kommer 
taket til å sige ned 
i løpet av natta?

3. ENDELIG: 
Jubelen står i 
taket når graver-
ne endelig får 
hull og møtes i 
midten langt inni 
snøfonna.

3
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BYGGING AV SNØHULE 
1. Marker åpningen i snøen der dere skal grave. Er 

dere fire personer, marker to åpninger og jobb to og 
to sammen fra hver deres åpning. Grav inn, oppover 
og bortover til dere møtes midt inne i snøhula.

2. Ytterveggen bør være minst 30 – 40 cm tykk. Taket 
bør være minst 50 cm tykt. 

3. Taket skal være glatt og jevnt. Kanter og snøujevn-
heter må fjernes, ellers begynner det å dryppe fra 
taket på natta. 

4. Åpningen kan godt stå utildekket, men blåser det 
kraftig ute så kan det være lurt å ta med noen snø-
blokker inn for å tette åpningen innenfra. 

5. Ta spadene med inn før dere legger dere. Sikkerhet. 
Om noe skulle skje i løpet av natta er det kjekt å ha 
noe å grave seg ut med.

6. Kokeapparatet forbruker oksygen og kan danne kul-
los. Sørg for at inngangene er åpne når dere lager 
mat og fyrer inne. 

Inne i snøhula blir det aldri kaldere enn rundt null 
grader, selv om det er storm og iskaldt ute.
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INNGANGEN: En god 
start. Åpningen er klar. Da 
gjenstår bare et par timer 
med graving for å få resten 
av hula ferdig.

SNØHULE: Hula bør ha 
en snødybde på 2,5 – 3,5 

meter innover og 3,0 – 
3,5 meter oppover. Taket 
bør alltid være minst en 

halvmeter tykt. Lett nysnø 
funker ikke, så taket bør 
bestå av fast, tettpakket 

snø. Soveplassen bør 
ligge høyere (ca. 10 – 20 

cm) enn inngangens 
høyeste punkt – varmluft-
slåsen. Den hindrer varm 
luft i å slippe ut av hulen. 

Taket inni hulen skal 
være glatt og jevn, som ei 

halvkule. 

Japansk kvalitet og tøffest i klassen
5 års garanti - isuzu.no

NYHET!
NYE ISUZU D-MAX 

ÅRETS TØFFESTE BILNYHET

BEST PÅ HENGERVEKT 3,5 TONN

OG ENDA MER UTSTYR

   TØFFERE
RASKERE

  3,5 TONN HENGERVEKT

RIMELIGERE

LAVERE EIERKOSTNADER
OG ENDA MER UTSTYR

HØYERE LASTEEVNE

Velg mellom Pick Up, Magnum, Trooper, Arctic Trucks eller ADR utgave: Magnum: Mountain top 
roll cover, veltebøyle, panserlist, frontbøyle og vindavviser KUN kr 25.000,-. Trooper: Hard Top 
og bedliner KUN kr 20 000,-. Arctic Trucks: Med en AT35 ombygging kan du utfordre bilen din på 
noen av de røffeste veiene i verden. ADR: Ferdig ADR-bil leveres utstyrt med lovpålagt utstyr, 
King Top og godkjente papirer. Vi har biler på lager for rask levering.

INTRODUKSJONSPRIS FRA KR 301 552,- EKS MVA (354.900,- inkl mva)

PREMIUMPAKKE Verdi 57.500,- NÅ KUN 20.000,- SPAR 37.500,-
18” aluminiumsfelger - LED-lys foran og bak - Automatisk klimaanlegg - Stigtrinn - Alarm
Premium skinnseter og dørpaneler - El.innstilling av førerstol  - USB-kontakt - 8 høyttalere 
Nøkkelfritt system - Bakkestartassistent - Hill descent control - Tectyl understellsbehandling
Rattbetjent DAB+-radio, navigasjon, ryggekamera og bluetooth fra Alpine med 8” touch-skjerm 

LEASING 
2.392,- 

PR MND EKS MVA

*

*Leievilkår: Isuzu 4d automat inkl.: Bedliner, Met.lakk, Vinterhjul, Matter.
36mnd/60.000km. Startleie: kr. 50 000,- eks.mva. Etableringsgebyr: 5.363 ink.mva. Rente: 3,95% 
Totalpris: kr. 144 895,-I tillegg kommer årsavgift og forsikring. 3 års bindingstid.

BILER PÅ LAGER 
FOR RASK LEVERING

*Priser eks mva. Frakt kommer i tillegg.  Co2 183-205. Forbruk blandet kjøring fra 0,68l

o

1603 km/0,47l
pa en tank

maxrun

Pick-up Black Edition Trooper Magnum Arctic Truck 35 Arctic Truck 33

VELG MELLOM PICK-UP, BLACK EDITION, TROOPER, MAGNUM, OG ARCTIC TRUCK

Isuzu D-Max Nyhet-stripe! AMS nr 12.indd   1 16.11.2017   11:34
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ER DET
BAKGLATT?
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Det er bare å slå det fast med en gang. 
Skifeller er et must. 

Drar du på skitur med pulk, eller på topptur, og skal opp en bratt 
bakke er det nødvendig å bruke feller. Poenget er å gå rett opp 
de bratte fjellsidene. Ikke fiskebein eller sikksakk-gange, det tar for 
mye krefter.

Tenk deg følgende situasjon: Du skal opp en bratt bakke eller over 
et fjellparti. Du er på langtur med fjellski med stålkanter, trekker 
pulk og er nødt til å ha godt feste. Det er for tungt, og det tar for 
mye krefter å gå fiskebein opp den lange bakken. Du må bruke 
feller under skiene. Men denne gangen glemte du fellene hjemme. 
Hva gjør du? Her er noen småtriks som kan erstatte fellene.
Problemstillingen er kanskje noe sær, men realistisk. Det har hendt 
før og vil trolig skje igjen. Jeg har i hvert fall glemt fellene hjemme 
eller i bilen flere ganger.
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Feller er et alternativ til skismurning og festes til skiene med bruk 
av lim og festeanretning på skituppen, enden av skiene eller til-
passede hakk i skiene. Fordelen med feller er at skiene bevarer god 
gli ned fra fjellet når fellene tas av, og at de gir bedre feste enn de 
fleste skismurninger på veien opp. Feller er tradisjonelt mest brukt 
av de som går toppturer i fjellet, av de som trekker pulk og er på 
langturer. Amundsen og Nansen brukte selskinnsfeller på mange av 
sine ekspedisjoner. Ekte selskinnsfeller kan du også få kjøpt i dag.

Skifeller får du kjøpt i både i lang og kort utgave. De dyreste lang-
fellene koster over 2.000 kroner. Uansett er skifeller et «must» om 
du skal på pulktur i bratt terreng.

Det er ikke alle som er like glad i å gå i maskinpreparerte skispor. 
Mange foretrekker friheten, utilgjengeligheten og den urørte snøen 
på fjell og i skog. Trekker du i tillegg pulk og skal oppover i terren-

get, så er feller den beste løsningen for å få trygt og godt feste.

Tenk alternativt og kreativt dersom du har glemt eller mistet fel-
lene. Noen småtips: Bruk sportstape. Legg tapen på kryss og tvers 
under midtpartiet på skiene. Det gir brukbart feste.

Klipp av tåpartiet på en gammel ullsokk og tre denne inn over skie-
ne bakfra. Fest sokkene med en tape øverst og nederst. Et skjerf, en 
vott eller ei lue kan også tapes fast midt under skiene slik at du får 
feste opp brattkneika. På toppen av bakken tar du dette av skiene 
og rusler videre med vanlig god gli.

De nye, moderne felleskiene er geniale. Da glemmer du i hvert 
fall ikke fellene hjemme når du skal på skitur. Men så vidt jeg har 
oversikt over, så får man ikke kjøpt brede fjellski med stålkanter og 
fast integrerte feller. 

F.V: KORTFELL: De 
korte fellene festes på 
midtpartiet under skiene. 
De kan limes fast til de 
fleste skimodeller. Enkelte 
skimodeller har kortfeller 
med egne klips, i tillegg til 
lim, som festes til skiene.

TAPE: Skal du opp ei lita 
kneik, så kan det være 
nok å legge på noen biter 
av sportstape i kryss og 
tvers  under midten av 
skia. Det gir brukbart feste 
for noen hundre meter.

FELLESKI: En felleski er i 
utgangspunktet en vanlig 
ski, men under bindingen 
er det frest ut en lomme 
i skien, der det ligger en 
fell laget av mohair. Det 
høres avansert ut, men 
resultatet gir sikkert feste 
og god glid.

ULLSOKK: Skal du opp ei 
lengre og bratt kneip, kan 
det hjelpe og være kreativ 
og oppfinnsom. Klipp av 
tåpartiet på en gammel 
ullsokk. Trekk denne 
innover bakenden av skia 
og over helpartiet på bin-
dingen. Fest med sølvtape 
foran, bak og over midten 
av sokken. Det gir et solid 
feste og hindrer at du glir 
bakover opp bakken.

LANGFELL: En klassisk 
langfell festes foran og 
bak på skiene med strikk 
og klipsfester. Fellene 
trykkes mot skisålen slik 
at limet fester seg godt.
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

Oslo og Omland Friluftsråd
www.markanytt.no

Valdres Friluftsråd
www.valdres.no

Grenland Friluftsråd
www.grenlandfriluftsrad.no

Friluftsrådet Sør
www.friluft-sor.no

Midt-Agder Friluftsråd
www.midt-agderfriluft.no

Friluftsrådet for  
Lindesnesregionen 
www.iflir.no

Lister Friluftsråd
www.listerfriluft.no

Dalane Friluftsråd
www.friluftsrad.no/dalane

Jæren friluftsråd
www.jarenfri.no

Ryfylke Friluftsråd
www.ryfri.no

Friluftsrådet Vest
www.friluftsradetvest.no

Bergen og Omland Friluftsråd
www.bof.no

Fjordkysten Friluftsråd
www.friluftsrad.no

Sunnmøre Friluftsråd
www.friluftsraadet.no

Nordmøre og Romsdal Friluftsråd
www.stikkut.no

Trondheimsregionens Friluftsråd
www.friluftsrad.no/ 
trondheimsregionen

Trollfjell friluftsråd
www.trollfjellgeopark.no

Helgeland Friluftsråd
www.helgeland-friluftsrad.no

Polarsirkelen Friluftsråd
www.friluftsrad.no/polarsirkelen

Salten Friluftsråd
www.friluft.salten.no

Lofoten Friluftsråd
www.lofotenfriluft.no

Vesterålen Friluftsråd
www.vestreg.no/friluftsraad

Midtre Hålogaland 
www.halogaland-friluftsrad.no

Midt-Troms Friluftsråd 
www.midt-troms.no/friluftsrad

Ishavskysten Friluftsråd
www. ishavskysten.no

Nord-Troms Friluftsråd
www.utinord.no

Finnmark Friluftsråd
www.perletur.no

EYVIND LYCHESV 23 B, 1338 SANDVIKA 
TLF: 67 81 51 80 | WWW.FRILUFTSRAD.NO

På disse sidene presenterer Friluftsrådenes Landsforbund i 
samarbeid med de lokale friluftsrådene aktuelle friluftstil-
tak, informasjonsmateriell og annet av interesse for frilufts-
folk.Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorganer 
som sikrer og forvalter friluftsområder, informerer om fri-
luftsmuligheter, initierer aktivitetstiltak og er høringspart-
nere i saker som angår friluftsliv. Friluftsrådene har valgt 
forskjellige arbeidsformer, men alle svarer gjerne på spørs-
mål om friluftsmuligheter og arrangementer i egen region. 
27 Interkommunale friluftsråd med 239 medlemskommu-
ner, som dekker over 80 % av landets befolkning.

FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

MORTEN DÅSNES, 
FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

Norge har gull og grønne skoger. Vi er 
av verdens rikeste land, og har fantas-
tiske naturområder for leik, friluftsliv 
og idrett. Likevel får norske barn og 
unge dårlig helse og blir sjuke fordi 
de sitter for mye stille og er for lite i 
fysisk aktivitet. Barn trenger minst 
en time fysisk aktivitet om dagen sier 
helsemyndighetene. Derfor var det et 
banebrytende vedtak Stortinget gjor-
de rett før jul om at alle barn på 1. til 
10. trinn skal ha en time daglig fysisk 
aktivitet i skolen. Gjennom skolen når 
vi alle barn, og kan sikre en grunnmur 
for helsa som står seg gjennom hele 
livet. 

Vedtaket åpner for et vell av mulig-
heter. Det stimulerer til å tilrettelegge 
skolegårder og skolens nærmiljø slik at 
de innbyr til aktivitet i korte avbrekk 
i teoritimer og i friminutt. Erfarin-
ger fra mange skoler og forskning fra 
ASK-prosjektet i Sogndal viser at det 
er gjennomførbart og gir gode resul-
tat.

Vedtaket åpner også for å ta naturen 
og skolens nærmiljø mer i bruk som 
læringsarena. Mange tema i alle fag 
kan læres og forstås bedre ved virke-
lighetsnær læring ute der alle sanser 
tas i bruk. Kombinasjonen av inne-
klasserommet for planlegging, teori 
og etterarbeid med uteklasserommet 
for undersøkelser og utprøving, gir læ-
ring som varer. Fysisk aktivitet blir en 
naturlig del av skolehverdagen. Elev-
ene får oppleve nærnaturen. Det gir 
grunnlag for refleksjon over samhørig-
heten mellom natur og menneske på 
en helt annen måte enn noen lærebok 
kan formidle. I tillegg forteller mange 
at skolemiljøet - mellom elever så vel 
som mellom elev og lærer - bedres i 
uformell samhandling og oppgaveløs-
ning ute. I ei tid med økt mobbing er 
det en vesentlig tilleggseffekt.

Noen bruker kreftene på å fortelle 
at Stortingsvedtaket er dumt. Det er 
uklok ressursbruk. Hele Stortinget var 
enig i at det er et nasjonalt mål å ta na-
turen i økt bruk som læringsarena da 
de behandla Friluftsmeldinga allerede 
i 2016. Partiene bak flertallsvedtaket 
om en time fysisk aktivitet i skolen 
mente det også i forrige Stortingspe-
riode. Nå har Ap, Sp, SV, KrF, MDG 
og Rødt flertall i Stortinget. Det bør 
ikke overraske at de fortsatt mener det 
samme. Det er fristende å antyde at 
enkelte motstandere kan ha sovet litt 
i timen - inne i et kontor med lite til-
gang på frisk luft.

Norsk skole bør gripe mulighetene 
som vedtaket om en time fysisk akti-
vitet gir. Mulighetene til å plassere nye 
skoler med god tilgang til nærfrilufts-
områder, mulighetene til å tilretteleg-
ge skolegårder og nærområder bedre 
for fysisk aktivitet og læring, mulig-
hetene til å styrke lærerutdanninga 
i bruk av naturen som læringsarena, 
mulighetene til å styrke etter- og vi-
dereutdanning i bruk av naturen som 
læringsarena og mulighetene til å sam-
arbeide med friluftslivsorganisasjoner 
og friluftsråd.

Helt tilfeldig vil vi i friluftsrådene 
ha klart revidert opplegg av «læring 
i friluft» med hundrevis av ideer til 
oppgaver og aktiviteter i uteklasse-
rommet relatert til klassetrinn, fag 
og kompetansemål i løpet av våren. 
Helt tilfeldig har vi på oppdrag fra 
Miljødirektoratet utarbeida undervis-
ningsopplegg om høsting – spennen-
de læring om naturen og bærekraftig 
utvikling som fordrer aktivitet. Helt 
tilfeldig har vi i løpet av våren klart 
«stedsbasert læring» - en database der 
skolene kan kartfeste og samle sine 
uteskoleopplegg. Vi gleder oss til å 
samarbeide med skoler i alle medlems-
kommuner om god innføring av en 
time fysisk aktivitet hver dag i skolen.

EN TIME MED 
MULIGHETER

INTERNKOMMUNALEFRILUFTSRÅD

INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE
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HANDLING – SKAPER HOLDNING! 

Friluftsrådene er opptatt av forsøpling og spesielt marin forsøp-
ling. Ikke nødvendigvis for at landets friluftsråd skal rydde opp 
etter alle turmennesker, men som et prosjekt som støtter oppun-
der allemannsrettens ide om sporløs ferdsel og for å øke kvaliteten 
på naturopplevelsen. 

Derfor en liten oppfordring som kan deles i to:
A) Det du tar med ut tar må du også ta med tilbake – en gylden 
hovedregel. Gjør alle det du sparer vi mange søppelkasser ut i 
naturen eller vi unngår at avfall kommer på avveie. 
B) Det andre er å plukke opp søppel som du ser ligger og slenger i 
naturen eller på strendene. Friluftsrådenes Landsforbund er med-
lem i HoldNorgeRent og støtter deres arbeid for et renere Norge 
og mottoet «alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre litt»!

UT PÅ TUR
Her er det mye du som er på tur kan gjøre. Du kan, om du kom-
mer over et område som er forsøplet gå inn på HoldNorgeRents 
ryddeportal og markere området som forsøplet. Du kan få med 
deg noen kompiser å lage en ryddeaksjon for området og registre-
re det du finner i portalen. Har du utgifter til håndtering av av-
fallet kan du, ved å følge prosedyren som er beskrevet i portalen, 
få refundert disse om du gjør en registrering. Ikke mye jobb men 
viktig jobb. Dette er Norges eneste portal som har oversikt over 
søppel som finnes i naturen, hva som er funnet og hvor mange 
som deltok i arbeidet med å rydde. Dette er en viktig kilde til 
informasjon og ikke minst kunnskap som igjen gjør at de riktige 
tiltakene kan sette inn. 

MANGE MENNESKER ER ENGASJERT
I fjor deltok nesten 50.000 mennesker (48.702) som frivillige for 
å gjøre en innsats for et renere Norge og spesielt renere hav. Alle 
disse ble registrert i Ryddeportalen. På landsbasis gjennomførte 
de 2.845 ryddeaksjoner. De fant 1.374 tonn marint avfall i løpet 
av 2017. Og av det som plukkes opp langs våre strender er det 
uidentifiserbar plast som er øverst på funnlistene. I tillegg kom-
mer tau, isopor, drikkeflasker og drikkebokser høyt opp på listen 
langs kysten. Isopor og drikkevareemballasje er høyt på funnlisten 
langs vassdrag og innsjøer, men den toppes av funn av sneiper. 
Under vann ligger drikkevareemballasje øverst på funnlisten – ut 
av øye ut av sinn. 

OSS SELV
Det er ikke bare å skylde på havstrømmene. Gjennom den store 
kartleggingen som gjøres via ryddeportalen kommer det frem en 
god el interessante tall.  I Norge stammer det som er funnet langs 
våre strender fra personlig forbruk (45 prosent). 37 prosent fra 
maritim sektor, som inkluderer fiskeri, akvakultur, fritidsfiske og 
havner. Rundt 12 prosent kommer fra bygg- og anleggsvirksom-
het eller industri, og om lag fem prosent er sanitæravfall som antas 
å stamme fra renseanlegg.

I innlandet var nesten 60 prosent av det som ble funnet fra per-
sonlig forbruk mens avfall fra Industri, utbygging og næringsvirk-
somhet utgjør om lag 20 prosent av funnene. Fritidsfiske, båtliv 
og annen rekreasjon står for rundt 16 prosent av funnene, og nær-
mere fem prosent av avfallet er sanitæravfall.

HANDLING SKAPER HOLDNING
Derfor vil vi gjerne sende en utfordring til alle leserne av Friluftsliv: 
«Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre litt», noe som er med på 
å gjøre naturen vakrere og bedre både for mennesker og dyr. 
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

STOR OPPSLUTNING OM STIKK UT! SKI 
 – Over 1.000 personer har registrert seg som brukere allerede, og til sammen har de gått over 6.000 
turer. Det er vi kjempefornøyd med, sier Marte Melbø som er ansvarlig for turkassetrimmen Stikk UT! Ski.

Skisesongen har så langt vært godt over gjennomsnittet på Nordvest-
landet, og Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og Møre og Romsdal 
Skikrets gleder seg over oppslutningen om fellessatsinga på turkasse-
trimmen Stikk UT! Ski. 
 – Vi har arrangert turkassetrimmen Stikk UT! om sommener i mange 
år, men det er andre året vi har Stikk UT! Ski. I år har vi 50 skiturmål 
i ti av medlemskommunene våre. Vi åpnet for registreringer 15. de-
sember og holder på til over påske. I midten av januar var det mer 
enn 1000 brukere og over 6000 registrerte turer. Alle turmålene ligger 
i oppkjørte løyper, og vi har lagt vekt på å inkludere korte turer som 
passer for nybegynnere og små barn. Vi har også flere turmål i lysløyper 
slik at folk kan gå når det er mørkt. På hvert turmål er det satt ut en 
turkasse med en kode som man kan registrere i en app eller på nett, 
forteller Marte Melbø som er ansvarlig for Stikk UT!. 
Turkassetrim er en viktig aktivitet for mange av landets friluftsråd og 
det fungerer på den måten at på hvert turmål finnes det en turkasse 
med en kode som kan registreres i app, på sms eller på web. På turkas-
setrimmens hjemmesider, her Stikkut.no får du oversikt over alle ture-
ne dine og annen statistikk. For mange er dette en viktig motivasjon 
for å komme seg ut.  

GOD INFORMASJON
På nettsiden stikkut.no kan folk registrere seg som bruker, og der kan 
de registrere og få oversikt over alle turene de har gått. Der finner de 
også kart og turbeskrivelser med fotografier og gps-spor, og på løyper.
net kan de holde seg oppdatert på løypestatus.
 – Målet vårt er å få enda flere ut på ski for å oppleve skiglede, få frisk 
luft og være i aktivitet. En rekke frivillige tråkkemaskinkjørere og andre 
bidrar til at vi får det til, og det er vi svært takknemlige for, sier Marte 
Melbø.

På hvert turmål er det en turkasse med en kode som 
kan registreres i app eller på web. På stikkut.no kan får 

du oversikt over alle turene dine og annen statistikk. 
Foto: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Stikk UT! Ski passer for både store og små, og i år er 
det 50 ulike turmål i ti kommuner på Nordvestlandet. 
Foto: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 
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GO’BITEN

Det høres kanskje komplisert ut, men å lage bålpizza er utrolig enkelt, smaker bedre enn 
pizza fra den beste pizzeria og gleder både store og små ganer.

Når det er veldig kaldt ute er det lov å jukse litt, så jeg bruker ferdig tortilla og legger fyllet 
oppe på den. Jeg har fått dilla på dette igjennom vinteren og har prøvd mange varianter. 
Det meste kan brukes, både av kjøtt og saus, men den med pesto ble særdeles godt mottatt.

Og er du på langtur, så er dette ingredienser som veier lite, men som smaker mye.

Pesto eller salsa, eller tomatpure
(Ha pesto på pose eller plastboks, tomatpure kan kjøpes på tube)

ost
litt løk
noen skiver spekepølse 
(Eller annet stekt kjøtt)

Ha ingrediensene på tortillaen, brett 
den og stek den 2-3 minutter på hver 
side.

Som måltid beregn 3-4 stk. mellom 
store tortilla per person, men bare som 
litt bålkos holder det kanskje med en.  

Kan stekes på bål eller på primus.

Bålpizza

Jeg elsker å være ute, så om du 
ikke finner meg bak kameraet, 
så er jeg enten på tur, lager mat 
eller aller helst alt på en gang. 
Etter at jeg utdannet meg til fo-
tograf i Oslo hadde jeg to flotte 
år på Vestlandet, før jeg endte 
opp i Trondheim. Her jobber jeg 
som frilansfotograf og journalist.

TRUDEWITZELL.NO

TEKST OG FOTO: TRUDE WITZELL

TORTILLA
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Abonner på

fordelene er mange!

» Du får magasinet levert hjemme.
» Du får bladet før det er tilgjengelig i løssalg.
» Du får en velkomstgave til en verdi av 249,-
» Du sparer penger. En årgang i løssalg koster 534,-
» Du får et av Norges mest miljøvennlige friluftsliv-
 magasin.

Halvt års abonnement (3utg)  kr 198,-
(Uten velkomstgave)
Send FRI3 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780

Ett års abonnement (6utg)  kr 398,-
Send FRI6 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780

To års abonnement (12utg)  kr 648,-
Send FRI12 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780

Tre års abonnement (18utg)  kr 898,-
Send FRI18 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780

Eksempel: FRI6 Ola Nordmann,
Friluftsveien 19 B, 7221 Melhus
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BESTILL PÅ INTERNETT 
FRILUFTSLIV.NO

Gratis velkomstgave til 
nye abonnenter i vinter

Supertynn ullue i fineste merinoull fra Aclima. 
Veiledende pris er kr 249,-.

Foto: Bjørn A. Esaissen
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ISFISKE  PENSUM

ISFISKE
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Isfiske er en flott friluftslivaktivitet for alle. Ta gjerne med venner 
og familien på en søndagstur med fiske, skøyter, ski, god mat, 
varm drikke og bålkos. Kanskje napper det i snøret også?

Dette er ikke en artikkel for isfiske-eksperter, som 
durer avgårde til bortgjemte, hemmelige vann på 
snøskuter, og som sitter dager og uker på vinter- og 
vårisen. De kan sine triks og har sine egne metoder 
for god fangst. Denne saken er laget noe generell med 
enkle råd og tips til dere av leserne som har lyst til å 
prøve isfiske, men som ennå ikke har kommet i gang. 

Isfiske kan gjøres meget avansert med et lass av kost-
bart spesialutstyr. Men isfiske kan også gjøres meget 
enkelt, billig og med minimalt utstyr. Noe utstyr er 
det derimot helt nødvendig å ha. Det er en isbor, 
ispigger, sene, kroker og agn. 

LITT OM UTSTYR
Ispigger er viktig når man beveger seg på isen, det er 
en billig livsforsikring. I tillegg er det lurt å ha med 
et langt tau som kan kastes til den uheldige som har 
gått igjennom isen. 

Noen sverger til ei bittelita fiskestang, pimpelstikke 
heter det visst på fagspråket, men en senestump på 
ca. 20 meter surret rundt en dorullkjerne/trepinne 
kan gjøre samme nytten. Når du har senket agnet 
ned i hullet kan du feste snøret til ei bjørkegrein eller 
en skistav/trepinne. Senen bør ikke være for tynn el-
ler for tykk. 0,20 mm eller 0,25 mm er passe. 

Ta også med noen enkeltkroker i størrelse 14. Det 
finnes større kroker og mindre kroker. Det finnes 
dobbelkroker og dregger (trippellekroker), men kjør 
på enkelt/singelkroker størrelse 14. 

Butikkene har kjempestort utvalg av fargerike sluker/
blinker som er spesialdesignet for isfiske etter røye. 
Vel og bra det... men det koster penger. Har du noen 
gamle sluker liggende i fiskeveska? Finn en fargerik 
sprayboks og sett farge på dine egne metallbiter. Ta 
gjerne en gammel t-skje i kjøkkenskuffa og lag din 
egen blink/sluk. Det kan gjør samme nytten.

Nederst på snøret knyter du på sluken/blinken. Un-
der sluken bør det være en senestump på 15-20 cm. 
På enden av den senestumpen knyter du på kro-
ken. På kroken fester du agnet. Noen anbefaler et 
maiskorn, en ostebit, eller en spekepølsebit. Men det 
beste er meitemark eller levende larver/maggot. 

MAGGOT  
I sportsbutikkene får du kjøpt agn. Meitemark og 
maggot. Meitemark vet vi hva er men hva er maggot? 
Det er små svartfluelarver som er lagret i boks på fin 
sagflis. Du kan velge om du vil ha maggot/larver med 
farger på, eller de naturlige som er hvite. Viktig: Når 
du skal tre maggotten på kroken, så stikk hodet til 

1. ALT KLART: Nå 
er det bare å vente 
på at det napper.

2. STENGER: To 
småstenger ferdig 
rigget til bruk med 
sluk og krok. 

2
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maggotten gjennom spissen på fiskekroken. Ikke ha-
len/rumpa. Hodet er den butte enden (du ser de to 
sorte prikkene) på maggotten. Om du ikke gjør det 
så punkterer du larven og all væske/innmat renner ut. 
Det er viktig at maggotten/larven er hel og «levende» 
når du senker den ned i hullet. Prøv deg frem. Det 
koster ikke mer enn ca. 40 kroner for en boks med 
ca. 250 larver/maggot. Det holder til maaaaaaaange 
fisketurer. Oppbevar maggotboksen med lukket lokk 
i kjøleskapet hjemme (mannen din har forståelse for 
det skjønner du).

HVOR BØR DU FISKE?
Du er ukjent og står ved et stort vann. Hvor skal du 
begynne å fiske? Midt ute på vannet der det trolig er 
dypest?

Når du kommer til et vann og skal fiske, så kan det 
være vanskelig å vite hvor du skal begynne og borre 
hull. Alt er hvitt og dekket av snø. Se om det er noen 
bekker som renner ut i vannet. Det kan være lurt å 
prøve i nærheten av bekkeosen. Se også etter områder 
der det er gress, siv eller trær nære vannkanten. Uten-
for der er det som regel grunnere vann og mudder-
bunn. Fisken finner mer mat på jord/mudderbunn 
enn der det bare er stein, fjell eller berggrunn. 

PENSUM ISFISKE

1. AGN: Maggot (levende fluelarver) er et 

meget bra agn for isfiske.

2. PÅ KROKEN: Når du skal tre maggotten på 

kroken, så stikk hodet til maggotten gjennom 

spissen på fiskekroken. Ikke halen/rumpa. 

Hodet er den butte enden (du ser de to sorte 

prikkene) på maggotten. Du kan velge hvor 

mange maggot du vil feste på kroken. Prøv 

deg frem.  

3. ISBOR: Det finnes mange forskjellige typer 

isborer å få kjøpt. Det kan lønne seg å kjøpe 

en type som har utskiftbare kniver/blader.

4. ØSE: Ei lita isøse er kjekt å ha. Med den får 

du rensket fiskehullet for isbiter og snøslafs.

5. ISPIGGER: Heng disse rundt halsen når du 

beveger deg ut på isen. Ispiggene gjør det be-

tydelig lettere å komme seg opp på iskanten 

om du skulle ramle uti vannet.

1

2
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Det første hullet borer du nære land på grunt vann. 
Biter ikke fisken etter få minutter, så bor et nytt hull 
fire-fem meter lenger ut. Prøv på nytt. Slik borer du 
deg gradvis utover vannet, på dypere og dypere vann. 
Du må regne med at du må lete etter fisken. Bor nye 
og nye hull hele tiden, helt til du finner en plass der 
det står fisk. Det kan være slitsomt, men det er også 
god trening. 

LITT TEKNIKK
Senk sluken og kroken helt ned til bunnen når du har 
boret et hull. Sveiv så inn det slakke snøret slik at ag-
net blir hengende ca. ti cm over bunnen. Nå er kro-
ken like over bunnen og du kan begynne å ta noen 
små kjappe vipp/lokkedrag med stanga eller snøret. 
Ta gjerne noen pauser innimellom hvert lokkedrag. 
Det er nå fisken biter, og det kan kjennes eller sees 
ved små rykk i stanga/snøret.

Du trenger ikke å sitte ved hullet hele tiden. Ofte kan 
det være lønnsomt bare å la snøret henge rolig. Da kun 
du og resten av familien ta dere en skitur, tenne bål el-
ler gjøre annet på isen. Variasjon og forandring er vik-
tig. Det kan fort bli både kaldt og kjedelig å sitte i flere 
timer ved hullene på isen og vente på at det napper.  

ISFISKE  PENSUM

3 4

5
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Røya siger inn mot gyteplassene i slutten av oktober, 
og holder seg der fram mot jul. Vær ute tidlig om 
morgenen, da er det store muligheter for god fangst. 
Også på vårisen kan du gjøre veldig gode fangster av 
røye. Det gjelder bare å lete og finne ut hvor røya står.

Midt på vinteren står ørreten stort sett rolig på bun-
nen av vannet. Det kan være vanskelig å få den til å 
bite. Utpå vårparten i mars/april begynner ørreten å 
jage og da kan du få mange spennende fisketurer. 

SKITT FISKE!

PENSUM ISFISKE

1. SMÅFISK: Det er viktig å få fisk når du 
har med ungene ut på isfisketur. Størrelsen 
på fisken er ikke så viktig.

2. RØYE: Når røya er på hogget, er blink 
med maggot på kroken bra.  

1

2
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VI HOLDER DEG OPPDATERT PÅ NYTT TURUTSTYR

Dette er en supertynn ullue i fineste, 100 prosent merinoull. 
Lua er garantert kløfri og varmer selv om du skulle bli fuktig.
LightWool Beanie er en tynn lue fra Aclima som varmer 
godt tross tykkelsen. Lua veier bare 20 gram, og er laget i en 
størrelse som passer de aller fleste. Beanie passer til høyinten-
sive aktiviteter som løping, langrenn, sykling, og lua passer 
perfekt under hjelm. Lua er så lita og lett at du kan ha den 
liggende i jakkelomma hele året. Selv på våren og sommeren 
kan det bli godt å trekke på seg ei slik lue om det plutselig 
skulle bli kjøligere i været. 
Denne lua er din velkomstgave når du bestiller abonnement 
på magasinet Friluftsliv i 2018. Se abonnementstilbudet på 
sidene 70-71. 

Egenskaper for Aclima LightWool Beanie:
Vekt 20 gram
One Size
100 % merinoull
PRIS: 249,-
MER INFO: www.aclima.no

SUPERTYNN ULLUE

UTSTYR
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Friluftsliv tester turutstyr: Man trenger ikke være rakettforsker eller professor med alskens måleinstrumenter 
for å teste ut hvordan friluftsutstyr fungerer. Det holder lenge med konstruktive og målrettede arbeidsdøgn 
og uker ute på tur. Vi bruker tid i felt, sunt bondevett og mangeårig turerfaring som grunnlag for våre 
tester. Terningkast og karaktersystemer på utstyrstesting benytter vi ikke, men vi skriver hva som er bra 
og eventuelt mindre bra med utstyret vi har testet.

TEST AV 
UTSTYR
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Beskrivelse/et utvalg av spesifikasjoner: Kameraet 
har innebygget blitz, 18 megapikslers oppløsning, tar 
fire bilder i sekundet på serieopptak, har 
stille-opptak og maks ISO-følsomhet er 6400. Egne 
innstillinger for personlig programmerbar bildestil, 
og diverse effektinnstillinger som blant annet ekstra 
sterke farger, fish-eye, mykfokus, miniatyr og kornet 
sort/hvitt. Kameraet kan opereres med knapper, eller 
delvis via touch-skjerm. Swipe- og forstørrelsefunk-
sjon direkte på skjermen med 
fingrene. Mulig å gjøre enkel etterbehandling av bil-
dene i kameraet; beskjæring og noen få effekter, for 
eksempel at bildene kan få en oljemaleri- eller vann-
maleriaktig finish.

Opplevelse i bruk: Det vil alltid være debatt om hva 
som er det beste tur-kameraet. Turtype, 
fotointeresse og kamerastørrelse er bare noen av 
faktorene som har betydning for valget. Det som fikk 
meg til å lande på akkurat dette kameraet, var ikke 
minst vekten, med sine 407 gram er det letteste og 
minste speilrefleks-huset til Canon. Etter å ha prøvd 
flere objektiver, både fra Sigma og Canon, kom jeg 
til at Canons 18-135 millimeter zoom hadde et bra 
kompromiss på størrelse, et nyttig zoom-område og 
bildekvalitet til mitt bruk.

For å ta det siste og viktigste først, bildekvalitet. Jeg 
bruker stort sett program-funksjonen og gjerne 400 
eller 800 iso. På bildestilen har jeg endret et parame-
ter, for få litt ekstra farger. 

Jeg opplever bildekvaliteten gjennomgående som 
bra, med god oppløsning og fin skarphet, også ute i 
hjørnene. At bildene blir bra opp til 800 iso er ikke 
overraskende, men jeg synes også det gir bra resultat 
på 1600 og godkjent på 3200 iso. Dette er innstillin-
ger jeg ofte trenger for å fotografere syklister inne i 
mer eller mindre mørk skog, eller på tungt overskyede 
dager. Her kommer også hvitbalanse-innstillingen for 
skygge eller overskyet til nytte, det gir en mye varmere 
og riktigere fargetone i skyggepartiene.
Den innebygde blitzen er mye brukt. Selv om den i 
utgangspunktet ikke er kraftig, får den lengre 
rekkevidde på høyere iso, og gjør en god jobb på dis-
tanser opp til fem-seks meter.
Autofokusen er under normale lysforhold svært rask, 
men kan slite litt når det blir tussmørkt.
Standard kitobjektiv som fulgte med var en 

18-55 mm. Dette er et lett objektiv med helt grei bil-
dekvalitet, men jeg savnet det å kunne komme nær-
mere objekter/mennesker på halv-lang avstand. Jeg 
endte opp med 18-135 mm-objektivet fra 
Canon, som har et zoom-område fra noe vidvinkel 
opp til et moderat tele-objektiv. Det dekker de fleste 
av bildesituasjonene jeg er oppe i, men er for eksem-
pel mindre egnet til dyrefoto på avstand, til det er 
forstørrelsen for liten. Nærgrensen er 39 centimeter, 
gjør at man kan få brukbare nærbilder av blomster og 
andre naturdetaljer. 

Objektivet veier drøyt fem hundre gram. Å ha den-
ne kamera/objektivkombinasjonen opplever jeg som 
uproblematisk å ha på skulderen til vanlig 
turfotografering, som for eksempel vandring. 
Under tursykling/skigåing blir kameraet hengende 
litt i veien, men det er ikke noe stort problem. Til 
stisykling, der kameraet hopper og rister, er det lite 
gunstig å ha utstyret hengende på kroppen. Å ha det i 
en ryggsekk er heller ikke optimalt, da det tar tid hver 
gang kameraet skal ut og inn av sekken. Min løsning 
har vært å ha det i en mellomstor 
rumpetaske, som gir ganske rask tilgang.
Utstyret er brukt ved flere anledninger i yr, tett tåke 
og snøvær, uten at det så langt har skadet kameraet.

Har brukt film-funksjonen litt mer sporadisk. Satt på 
høyeste oppløsning gir det virkelig smoothe og detal-
jerte filmopptak, men min erfaring er at det forut-
setter stativbruk for at det skal bli et stabilt og seer-
vennlig resultat. Vær klar over at filming sluker masse 
minne, rundt 300 megabyte i minuttet, så du bør ha 
et minnekort med stor kapasitet om du 
vurderer lengre opptak.

Oppsummering/anbefaling: Denne hus/objek-
tiv-kombinasjonen har fungert for undertegnede i de 
fleste tur-situasjoner. Den overkommelige størrelsen/
vekten er høyst medvirkende til at det faktisk blir med 
på tur. Canon markedsfører 100D som et nybegyn-
ner-kamera, men jeg mener at med såpass mange mu-
ligheter er det et kamera som også 
entusiaster kan ha glede av.
(Ny etterfølgende kameramodell lansert høsten 2017, 
eos 200D. Denne har blant annet flere megapiksler, 
økt ISO-følsomhet, litt raskere skuddtakt på seriebil-
defunksjon, og veier ca. femti gram mer. Veiledende 
pris er rett under seks tusen kroner.)

CANON EOS 100D M/ 18-135 MM, 
F 3,5 – 5,6 IS USM OBJEKTIV
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TEST  UTSTYR

 
PRIS: 9.690,-
VEKT: 995 GRAM, INKL. REM
BRUKT: MER ENN FEMTEN TUSEN 
EKSPONERINGER, INKLUDERT PÅ 
EN REKKE FOTTURER, KANOTURER, 
SYKKELTURER/ STISYKKELTURER
INFO: WWW.CANON.NO
TESTET AV: ØYVIND WOLD
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HORGI SKALLBUKSE FRA SKOGSTAD

 
PRIS: 1.399,-
INFO: WWW.SKOGSTADSPORT.NO
BRUKT: SKOGSTAD-BUKSENE BLE KJØPT I STRYN SOMMEREN 2017. DE ER BRUKT 
PÅ MANGE TURER SIST SOMMER, I HØST OG PÅ MANGE SKITURER NÅ I VINTER.
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN
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TEST  UTSTYR

Beskrivelse: Skallbukse med 3-lags BRIX teknologi. Skogstad 
sine 3-lags BRIX skalljakker og bukser er tre lag av teknisk ma-
teriale satt sammen, og byr på følelsen av kun ett lag. Skogstad 
kombinerer et ytterlag som er vanntett og et fôr på innsiden med 
Skogstad sin BRIX teknologi membran. Resultatet er vanntette 
og ventilerende produkt som vil holde deg varm, tørr og beskyt-
tet for din ønsket aktivitet. Med 15.000 i vannsøyle og 12.000 
i pusteevne, er dette en helårs high-performance bukse som re-
gulerer temperaturen din basert på nivå og er egnet for alle se-
songers tur- og fjell aktiviteter både på ski og til fots. Formsydd 
kneparti og gode muligheter for justering av liv- og beinvidde for 
den ultimate passformen.

Produktdetaljer: Teknisk skallbukse i 3-lags materiale, vanntett, 
vindtett og pustende, tapede sømmer, formsydd kneparti, gylf 
med glidelås, ventilasjonsglidelåser i sidene, glidelåsåpning med 
kile nede på bena, linning med beltehemper og elastisk, juster-
bart belte, to frontlommer og to baklommer med glidelås, bor-
relås for justering av benvidde, synlige glidelåser er vannavvisen-
de, YKK glidelåser, vanntett WP 15.000 mm, pusteegenskaper 
WVP 12000 g/m2/24h.  

Vask: Husk å lukke alle glidelåser. Plagget vaskes på 40 grader 
uten sentrifugering. Bruk vaskemiddel uten blekemiddel. Bruk 
Ikke tøymykningsmiddel eller skyllemiddel. Tøymykningsmid-
del, skyllemiddel og blekningsmiddel kan skade stoffets van-
navvisende egenskaper (ikke selve membranen/vanntetthet), og 
stoffets farge. Skyll plagget to ganger om mulig. Bruk spray-im-
pregnering på utsiden av plagget etter vask for optimale vannav-
visende egenskaper (dette har ikke noe med vanntettheten på 
plagget å gjøre, men gjør at vannet lettere preller av på ytterstof-
fet). Tørk gjerne plagget på lav varme i tørketrommel, eller stryk 
med strykejern med lav varme. Varmen hjelper til å reaktivere 
impregneringen. Plagget må være tørt før det vaskes, og før det 
henges vekk. Impregnering: Alle SKOGSTAD sine skall-pro-
dukter har en impregnering (DWR behandling = durable water 
resistant) når de er nye. Denne behandlingen hindrer stoffet i å 
trekke til seg fuktighet og skitt, samtidig som det optimaliserer 

pusteegenskapene til produktet. Over tid vil impregneringen bli 
slitt vekk. Dette gjelder spesielt på utsatte steder som sete, knær, 
skuldre og albuer. For å optimalisere produktets egenskaper, bør 
det impregneres på nytt etter hver vask, eller når man ser at im-
pregneringen ikke fungerer optimalt. Ved impregnering anbefa-
ler vi å bruke en sprayimpregnering. Sprayimpregnering gjør at 
bare yttersiden av plagget blir impregnert, noe som optimaliserer 
pusteegenskapene til produktet. 

Erfaringer etter bruk: Skogstad opplyser at denne skallbuksa har 
gode pusteegenskaper. Det er ikke min erfaring. I sommer og høst 
brukte jeg buksa på flere turer. Da hadde jeg kun en boxershorts 
i bomull under. Ventilasjonsglidelåsene i sidene var litt åpne, og 
buksa fungerte fint. Buksa er både vindtett og vanntett. I januar 
og februar brukte jeg buksa på flere telt- og skiturer i kuldegrader 
helt ned mot minus 25. Da har jeg brukt stillongs under. Ventila-
sjonsglidelåsene var da helt lukket på begge sider. Buksa ble fuktig 
på innsiden. Stillongsen ble mer enn fuktig, nesten våt, fra knærne 
og nedover leggene. Jeg ble nesten like våt som om jeg skulle brukt 
ei helt tett regnbukse. Pusteegenskapene under høyaktivitetsbruk 
vinterstid er lik null. Det er helt nødvendig å ha ventilasjonsglide-
låsene i sidene litt åpne. Da får du ut svette og fuktighet. Men det 
er ubehagelig å ha ventilasjonsglidelåsene i sidene litt åpne når det 
er iskaldt, blåser kraftig og snøen fyker rundt deg.

Skogstad skriver at denne buksa er laget for helårsbruk. Det stem-
mer nok det, men skal man bruke bukse uten gamasjer i dyp snø, 
så er det en stor fordel at buksa har innsydd hempe/gamasjekrok. 
Dette for å unngå at buksa glir opp og skoene blir fylt med snø. 
Denne buksa har kun borrelåsstramming nede ved anklene. En 
hempe for å feste buksa til skolissene mangler. Gamasjekroker har 
jeg selv sydd på for å kunne bruke denne buksa i dyp snø.

Ordinærprisen for denne buksa er kr 1.399,-. På nettstedet til 
Skogstad har den nå i februar vært på salg til kr 899,-. I Skog-
stad-butikken i Stryn betalte jeg kr 500,- for denne buksa sist som-
mer. Det kan lønne seg å prissjekke litt rundt før du kjøper denne 
buksa.  
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FOTVARMERE FRA BILTEMA

PRIS: 39.90,-
INFO: WWW.BILTEMA.COM

BRUKT: MANGE SKITURER I 
JANUAR OG FEBRUAR 
MED TEMPERATURER 

MELLOM 15-30 MINUS.
TESTET AV:

 BJØRN A. ESAISSEN

Beskrivelse: Dette er selvklebende fotvarmere som er tiltenkt for 
skitur, jakt, isfiske, fotojobbing og andre vinteraktiviteter. Godt 
å ha i beredskap i ryggsekken, pulken, i bilen eller på hytta. Inni 
pakken ligger det åtte stk. småposer med fotvarmere.
Varmeangivelse. Maks fem timer. Maks temperatur: 45 varme-
grader. Middeltemperatur: 39 varmegrader.

Bruk: Åpne posen forsiktig, og ta ut varmeposen. Rist den i noen 
sekunder, og ta av eventuelt beskyttelsespapir. Plasser ikke posen 
rett på huden, men på utsiden av sokken. Etter 5-10 minutter er 
posen varm. 
Advarsel: Kun for utvortes bruk. Ikke for medisinsk bruk. Bruk 
ikke på barn eller personer som ikke kan bedømme om varmen 
er for høy. Dersom innholdet kommer i kontakt med hud eller 
øyne, skyll straks med rent vann.
Fotvarmerne er engangsbruk. Utsett ikke posen for sollys. Brukt 
pose kastes i husholdningsavfallet.

Innhold: Jernpulver, vann, aktivt kull, trepulver, salt, vermikulitt.

Erfaring etter bruk: I vinter har jeg vært på flere iskalde skitu-
rer ned mot minus 30 grader. Turene ga meg fin anledning til å 
teste ut flere småposer med fotvarmere. Denne posen fra Biltema 
fungerer meget bra. Selv om de varmer maks fem timer, så er det 
tilstrekkelig på dagturer midtvinters. Dessuten er det en liten var-
meeffekt i dem selv etter at de fem timene har gått. Først prøvde 
jeg å feste dem under sokken, under tærne, men det ble litt ekkelt. 
Ble noe trangt nedi skiskoa, og varmeputen kjentes noe ubehagelig 
ut. Jeg ble gående å kjenne på puta under tærne. Det er nå slik at 
man krummer tærne ørlite selv når man går med store, stive skisko. 
Så festet jeg varmeputen oppå sokken, oppå tærne. Det fungerte 
perfekt. Der ble det bedre plass nedi skoa, og putene avga like mye 
varme. 
Det koster kr 39,90 for denne pakken fra Biltema. Inni pakken 
ligger det åtte stk. småposer med varmeputer. Det gir en stykkpris 
på kr 4,98. Sportsbutikkene selger også slike hånd- og fotvarmere, 
men de koster rundt 29-40 kroner for kun to stk. varmeputer. 
Det er noe vanskelig å få av filmen/beskyttelsespapiret som sitter 
utenpå limflaten. Det lar seg i hvert fall ikke gjøre å få av beskyt-
telsespapiret med votter på. Det gjør det noe kaldt å stå der ute i 
vinterstormen å fikle med beskyttelsespapiret med bare fingre.
De små varmeputene må gnies, ristes og knas veldig grundig og 
godt før du limer dem fast oppå sokken. Jeg har prøvd å riste dem 
bare litt før bruk, men da virket de ikke. 

Konklusjon: Billig og fungerer veldig bra. 
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TEASER
Gled deg til neste utgave av magasinet 

som kommer ut 12. april 2018. 
Her er noen smakebiter…

Bli med til topps på 
Vesttoppen (2.253 moh.) av Snøhetta. 

Snøhetta er den høyeste fjelltoppen i Norge 
og Nord-Europa utenfor Jotunheimen. Snøhetta 

er også Norges nasjonalfjell, mener i hvert fall vi i 
Friluftsliv. Les om hvorfor!

Vettisfossen: 
I vakre Utladalen i 

Øvre Årdal braser Vet-
tisfossen ned fjellsiden. 
Norges og Nord-Euro-
pas høyeste uregulerte 

fossefall, med et fritt 
fall på 275 meter. 

Vakkert, trolsk og litt 
skremmende.

LOFOTEN: 
Hermannsdalstinden (1.029 moh.) er det 

høyeste fjellet i Vest-Lofoten. Vi måtte jo 

opp dit. Tåka var tett, men glimtvis fikk 

vi sett toppen på vei opp. 

GAMMEL JERV: 
Les den fascinerende historien 

om jervetispa fra Rendalen, som i 

2001 fulgte etter sine døde unger 

nordover til Bymarka i Trondheim. 

Her oppsøkte hun mennesker på 

en nærmest naturstridig måte og 

ble matet med blant annet vafler. 

Hun døde i august 2017 som den 

antatt eldste jerven i Norge.

INSPIRASJON

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

 er et uoppdaget turterreng for mange. 
Her oppe kan du gå i dagevis uten å 

treffe folk. En av grunnene til at fjellturistene ikke har inntatt 
Rørosvidda for alvor, kan være fordi det ikke er noen forbindelse 
med hytteovernatting på strekningen mellom de to ytterpunktene 
Sylan og Femundsmarka.

Rørosvidda omfatter fjellområdene omkring Røros, hovedsakelig 
i Røros og Holtålen kommuner i Trøndelag. Området ligger på 
600–1.200 moh., og er karakterisert av snaufjell sområder adskilt 
av skogkledte dalfører og tallrike vann. Høyeste fjellet er 
Storvigelen (1.561 moh.).
 
Rørosvidda har ingen veldefinerte grenser, men omfatter først og 
fremst områdene øst for Glåma og Rugldalen i retning Sverige. 
Gjerne avgrenset i sør av Tufsingdalen i Os, i sørøst av Femund 
og Femundsmarka, i øst avVigelen, i nordøst av Skardørsfjellene 
og i nord av Riasten og Tverrdalen i Holtålen. Vest for Glåma og 
Rugldalen ligger et mindre fjellparti som også regnes som en del 
av Rørosvidda, avgrenset i sør av Dalsbygda, i vest av 
Kjurrudalen og Hessdalen. En naturlig fortsettelse mot 
vest er Forollhogna-området og mot nord Kjølifjellet. 

Kaldeste temperatur på Røros ble målt til 50,6 minusgrader i 1923.
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JAKT- OG 
FISKESENTERET

Ta med familien på 

Barnas Camp Villmark!

MAGASIN FOR NATUROPPLEVELSE

TIDSAM 1142-01

9 770808 883112
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22. ÅRGANG AV FRILUFTSLIV

JOTUNHEIMEN
FRA ØST TIL VEST MED HUNDESPANN

HARDANGERVIDDA
LANG SKITUR MED TELT OG PULK

JOSTEDALSBREEN
VÅRENS VAKRESTE SKITUR?

HAN KJEMPET FOR LIVET
DRAMATISK REDNINGSAKSJON 

FRILUFTSPROFILEN
MØT EN AV NORGES FREMSTE FJELLKLATRERE

ERLING KAGGE
OM STILLHET I NATUREN

MATSPALTEN
PIZZA PÅ BÅL

FAMILIEVENNLIG ISFISKE
ENKLE OG GODE TIPS FOR NYBEGYNNERE

EI NATT I SNØHULE
SLIK LAGER DU VINTERBOLIGEN
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