
0
6

 / 2
0

2
0

F
R

IL
U

F
T

S
L

IV
M

A
G

A
S

IN
  F

O
R

  N
A

T
U

R
O

P
P

L
E

V
E

L
S

E
W

W
W

.F
R

IL
U

F
T

S
L

IV.N
O

NR. 2 - 2019 KR 89

MAGASIN FOR NATUROPPLEVELSE

TIDSAM 1142-06

9 770808 883129

06

RETURUKE 6

NR. 6 - 2020 KR 99

24. ÅRGANG AV FRILUFTSLIV

TIPS OG RÅD OM
VINTERTELTING

FJELLENES 
MAGISKE KRAFT

ISFISKE I 
REISA NASJONALPARK

PAKKELISTE 
FOR LANG SKITUR

19-ÅRING GÅR 
NORGE PÅ LANGS

FRILUFTSLIVPROFILEN:
HELGA SYNNEVÅG LØVOLL

FAKTA OM 
NORDLYSET

STØRSTE
for turglade menneskerMØTEPLASS

PÅ NETT OG MOBIL

Norges

Opplevelser er best sammen!

Bli medlem på www.turvenn.no eller last ned vår mobilapp  
ved å søke etter «Turvenn» i App Store eller Google Play.
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SKARPE VENNER 
FØLGER DEG  
LIVET UT
BRUSLETTO.NO

NORGESKNIVEN 21 CM 
Brusletto Norgeskniven er en tradisjonell tollekniv  
som kan brukes til det meste. Den har et bredt, rettslipt  
blad med en lengde på 9,3 cm. Holk og knapp er i nysølv  
og kniven er beskyttet av en farget okselærslire med 
sikkerhets innlegg og låsestropp. Bladet er laget av  
rustfritt knivstål og skaftet er laget av oljet flammebjørk. 
Kniven leveres i gaveeske.

Brusletto er Norges eldste knivprodusent med 
knivproduksjon av høy kvalitet siden 1896. Alle våre 
norskproduserte kniver leveres med livstidsgaranti 
mot fabrikasjonsfeil.
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MADE IN NORWAY
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GavetipsGavetips
Hva gir du turkompisen, som har alt fra før, i 
julegave? Et tips: Hva med et gaveabonnement 
på miljømagasinet Friluftsliv? Det er en 
kreativ og inspirerende jule-gave som varer 
i et helt år. Send en mail til: abo@friluftsliv.
no eller gå inn på www.friluftsliv.no
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Mer info og nettbutikk:

beltlamp.com

•	Blender	ikke	andre

•	Lyser	med	3D-effekt	fra	føttene	
og	framover		•		Føles	vektløs

•	God	sikt	i	tåke,	dis,	snøvær,	
regn	og	yr		•		Behagelig	å	bruke

•	Hindrer	ikke	bruk	av	hodeplagg

•	Kan	stå	som	spotlight

•	1800	WIDEBEAM	TM

•	Lokker	ikke	insekter	mot	ansiktet

•	Fleksibel	batteri	kapasitet	med	USB

Unikt design – 
unik belysning!

HIKEBEAM HODELYKT HIKEBEAM I TÅKE

HODELYKT I TÅKE

HIKEBEAM – EN HELT
NY OG UNIK LYKT! 

MANGE FORDELER:

Friluftsliv_helsides_3.indd   1 23.11.2020   10:45:14
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10.000 
SKRITT
E

n trend i dagens turliv er å bruke diverse 
tekniske duppedingser som måler fysisk 
aktivitet – spesielt antall kilometer 
og skritt gått pr dag. 10.000 skritt på 

telefonen hver dag er jo det absolutte minimum 
man må ha?

En gjennomsnittlig kontorarbeider går ca. 
4.000 – 5.000 skritt per dag. Ved moderat 
gange vil du klare å gå ca. 6.000 skritt per time. 
For å komme opp i ønsket skrittmål kreves det 
i dette tilfellet altså en times aktivitet utenom 
hverdagsaktivitet om dagen. Mer enn nok til å nå 
helseanbefalingene.

Mange opplever nok at man går færre skritt 
per dag med hjemmekontor og færre ting som 
«skjer.» Mens andre kan oppleve det motsatte 
fordi den nye hverdagen gir mer tid til å ta seg en 
tur ut hver dag.

Jeg leser om stadig flere i Norge som har gått 
100.000 skritt på under 24 timer. Det er jo et mål 
som høres spennende og utfordrende ut. Da må 
det gås ca. åtte mil, og det tar mellom 15 og 20 
timer. Har du lyst å prøve? 

GAVETIPS
Hva gir du turkompisen, som har alt fra før, i 
julegave? Et tips: Hva med et gaveabonnement 
på miljømagasinet Friluftsliv? Det er en kreativ og 
inspirerende julegave som varer i ET HELT ÅR. 
Send en mail til: abo@friluftsliv.no eller gå inn på 
www.friluftsliv.no

FRILUFTSLIV.NO
Abonnenter på magasinet Friluftsliv har gratis 
tilgang til nettsidene. Søk i vei – og bli inspirert til 
din neste tur!

I 2021 går magasinet Friluftsliv inn i 25. årgang 
– et lite jubileum. I denne utgaven har vi trykket 
vår Mediaplan for 2021. Der finner du datoene for 
de seks kommende utgivelsene.  

Følg oss også på Facebook: FRILUFTSLIV – 
MAGASIN FOR NATUROPPLEVELSE

Bjørn Andreas Esaissen
Ansvarlig redaktør

 
BJØRN ANDREAS 
ESAISSEN

– Jeg er en allsidig 
friluftsmann med spesiell 
interesse 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 tinderangling. Har 
gjennomført en rekke turer 
til de høyeste toppene i de 
europeiske fjellmassivene. 
Frilansjournalist med 
friluftsstoff som spesialitet.
steinar@fjellmann.no
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SIDEN 1963

Transporter 155 
Varepulk • Turpulk • Hyttepulk

Fjellpulken Transporter 155 er vår mest 
allsidige pulkmodell. Kan kjøpes som 
enkelt pulkbrett eller bygges ut med 
sele, drag, oversnøring og Packbag. 
Solid materiale gjør den rustet til alle 
mulige oppgaver i vinternorge. 

FJELLPULKEN.NO

Barnepulk Turpulk Tilbehør Tursekk & bag Hundeutstyr
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FRILUFTS-

NYTT

SOSIAL ULIKHET I HELSE
Det er stor ulikhet i helse her i landet. De med 
mest utdanning har bedre helse og lever 5 – 6 
år lengre enn de med minst utdanning, og 
ulikhetene øker.

Organisasjonene Norsk Friluftsliv og Aktiv 
mot kreft, foreslår fem tiltak for å utjevne 
forskjellene. Det er et mål at tiltakene skal å 
nå ut til hele befolkningen.

1. Alle skoleelever skal ha minst en time med 
fysisk aktivitet hver dag. 2. Alle arbeidsgivere 
skal legge til rette for fysisk aktivitet i 
arbeidstiden. 3. Fordelsbeskatningen av 
fysisk aktivitet sponset av arbeidsgiver bør 
opphøre. 4. Avgiftspolitikken og lovverket må 
brukes strategisk i folkehelsearbeidet. 5. Mer 
kunnskap om fysisk aktivitet for å fremme 
både fysisk og psykisk helse i studieplanene.

VI GIKK MINDRE OG KORTERE PÅ SKI VINTEREN 2019/20
Levekårsundersøkelsen til SSB viser at mens 29 prosent sa at de hadde 
vært på fjellet i 2011, svarte bare 21 prosent det samme i 2020. Og færre og 
færre svarte at de tok de lange skiturene for hver tur undersøkelsen varte.

Samme tendensen er det for de korte skiturene. I 2011 svarte 42 prosent at 
de hadde vært på en kortere skitur, mot 33 prosent i 2020.

Snømangel i sesongen 2019/20 kan ha påvirket resultatet i undersøkelsen.

FRILUFTSOPPLEVELSER ER SENTRALT 
I NORSK REISELIVSNÆRING
Få næringer er like hardt rammet av korona-pandemien som 
reiselivsnæringen. I en krevende tid for bransjen har Innovasjon Norge 
fått oppdrag av regjeringen med å tegne ut en ny reiselivsstrategi. Når 
den skal hjelpe næringen opp fra knestående, må innholdet bestå av 
reelle miljø- og klimagrep.

Å opprette flere nasjonalparker, bevare de vernede vassdragene og 
legge mer vekt på hensynet til naturen ved kraftutbygging, er noen 
viktige tiltak, mener talspersoner for Norsk friluftsliv, Friluftsrådenes 
Landsforbund og DNT.

FOTO: STEINAR VÆGE  

FOTO: STEINAR VÆGE  

FOTO: STEINAR VÆGE  

Friluftsliv_0620.indd   8Friluftsliv_0620.indd   8 02/12/2020   12:3302/12/2020   12:33



6   -  2020 FRILUFTSLIV    9

ANNONSER

forshagaakademin.se

SPENNENDE UTDANNINGER
INNEN 

NATURTURISME
• ÄVENTYRSTURISM

• NATURGUIDE & VILDMARKSKOCK             

Gymnasieutbildningar (VGS) för dig som 
älskar friluftsliv, naturen och äventyr i 
alla former! 

På schemat står t.ex. äventyrs- och natur-
guidning, ledarskaps- och aktivitetskurser 
och matlagning i fält.  

Endast tre timmar från Oslo!
Norska elever kan söka till oss och kursutbudet
möjliggör generell studiekompetanse i Norge.

ÖPPET HUS  16 JANUARI

KAN FÅS IMPREGNERT - FINNES I HEILE SKINN OG SOM SITTEUNDERLAG

Ypperlig 
på tur

REINSDYRSKINN PRODUSERT I NORGE

5582 ØLENSVÅG - 52 76 50 00

Finn din nærmaste forhandlar på granberggarveri.no eller ta kontakt med oss
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FRILUFTS-

NYTT

OPPFORDRING OM MER DAGSLYS
Mange blir sittende alene nå om 
dagen, for eksempel på hjemmekontor. 
Arbeidsgiverorganisasjonene NHO og 
Virke ber nå arbeidsplassene ta grep. 
Sammen med fellesorganisasjonen Norsk 
Friluftsliv oppfordrer de til kreative og 
fleksible løsninger for å tilrettelegge for 
at flest mulig kan få seg en tur ut i løpet 
av arbeidsdagen – aller helst mens det 
er dagslys. For eksempel kan man legge 
inn en gåtur ute på vei «til eller «fra» 
hjemmekontoret, som mange er vant til fra 
en mer normal jobbhverdag. Eller man kan 
benytte lunsjpausen til å komme seg ut. 

Det er viktig å gjennomføre dette, om 
en skal komme seg helskinnet gjennom 
vinteren, mener organisasjonene.

FLERE KJENNER TIL ALLEMANNSRETTEN
Spesielt blant unge mellom 15 og 24 år har kjennskapen 
skutt i været, fra 65 prosent i 2018 til 82 prosent nå. For 
øvrig kjenner ni av ti i befolkningen til allemannsretten.

Det er grunn til å tro at betydningen som friluftsliv har under 
pandemien, er årsaken til at kjennskapen til allemannsretten 
har økt i det siste.

Det er en undersøkelse utført av Ipos som viser dette.

DE FLESTE GÅR PÅ TUR I SKOG OG FJELL
Hele åtte av ti gikk på kortere turer på fjellet eller i skogen 
sist sommer. Men antallet som plukker bær og sopp har gått 
ned i det siste, fra 34 til 29 prosent.

Når det gjelder bading i salt- eller ferskvann, ser det ut 
til at være mer populært enn tidligere. 71 prosent sier de 
har drevet med dette i 2020, noe som er en liten øking fra 
tidligere år.

FOTO: STEINAR VÆGE  

FOTO: STEINAR VÆGE  FOTO: STEINAR VÆGE  

HVORDAN KLE SEG
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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SYNNFJELL LAFT

SYNNFJELL LAFT

SYNNFJELL-LAFT.NO

950 87 811 

NYE HYTTER TIL SALGS, ÅSSÆTRA – SYNNFJELL  

SYNNFJELL ER FJELLOMRÅDET MELLOM LILLEHAMMER OG FAGERNES

2 ½ TIMES KJØRING FRA OSLO, AVKJØRING PÅ DOKKA

FANTASTISK FRILUFTSOMRÅDE MED SKILØYPER, STIER, FJELLVEGER, JAKT OG FISKE

HØYESTE TOPP I SYNNFJELL ER SPÅTIND, 1414 MOH

SYNNFJELL LIGGER RETT SØR FOR LANGSUA NASJONALPARK

SNØSIKKERT, 830 MOH, OPPKJØRTE LØYPER 100 M FRA HYTTENE

Nye bilder på veggen?

valstadphotography.no
Bjørnar Valstad, bjornar.valstad@gmail.com

ANNONSER
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VI GIR DEG TURTIPS TIL SPENNENDE OMRÅDER

TEMA: VINTERTELTING S.14  |  UTSTYRSLISTE VINTER S.20  |  FJELLENES MAGISKE KRAFT S.22  |  FRILUFTSPROFILEN S.28
HELT ALENE PÅ TUR S.36  |  ISFISKE S.40  |  FOTOGALLERIET S.46  |  TURPROSJEKT 2020 S.52

TEKST: TOM HELGESEN

Forlaget Tom & Tom (Tom Schandy og Tom 
Helgesen) utgir nå i høst ei bok om Norges 
nasjonalparker med professor Leif Ryvarden 
som forfatter. Han er kanskje den personen 
som har best kunnskap om landets 
verneområder, og Ryvarden har også 
skrevet en rekke bøker om temaet tidligere.

Forfatter Ryvarden er for øvrig litt av 
en type, 85 år og sist vinter gikk han 
Nordmarka på langs på ski, påsken for et 
par år siden var han på hundesledetur på 
Finnmarksvidda og på sommeren telttur i 
Øvre Anarjåhka nasjonalpark. Han har vært 
med på en internasjonal soppekspedisjon 
i Kameruns regnskoger (og da lå han i telt). 
Han har også vært på sopptur på St. Helena 
i Atlanterhavet utenfor Afrika.

Boka er en guide til Fastlands-Norges 
40 nasjonalparker som gir deg kortfattet 

informasjon om landskapet, det biologiske 
mangfoldet, overnatting og turmuligheter og 
andre fakta, illustrert med oversiktskart på 
hver nasjonalpark og storslåtte bilder som 
viser at Norge har en enestående natur 
med større variasjon enn noe annet land i 
Europa. Her er alt fra skjærgården på Ytre 
Hvaler via dype skoger og store fjellvidder til 
Finnmarks vindslitte, arktiske kyst.

Det overordnede målet med å opprette 
nasjonalparker er dels å bevare vår naturarv 
og dels å gi muligheter for friluftsliv, jakt 
og fiske i urørt natur. Nasjonalparkene 
representerer det flotteste av norsk natur, 
og det er et mål at befolkningen skal sette 
pris på disse verdiene.

Opplaget på boka er for øvrig 4.000 eks. 
og utsalgspris i bokhandel er kr 398,-.

FRILUFT

Guide til Norges nasjonalparker
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FRILUFT  VINTERTELTING

Allemannsretten gir oss 
lov til å telte i utmark, året 
rundt. Men husk at teltet 
ikke må plasseres nærmere 
enn 150 meter fra bebodde 
hus og hytter, og at man har 
lov å la teltet stå i to dager.
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VINTERTELTING  FRILUFT

VINTERTELTING
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Å bo i telt på vinteren er ikke så 
dramatisk eller kaldt som mange vil ha 
det til. Med de riktige forberedelsene på 
plass kan du få det meget komfortabelt 
og behagelig. Her finner du noen gode 
råd og tips som kanskje kan gi deg den 
nødvendige inspirasjonen til å dra på 
telttur i vinter.

Som en kompis sa til meg for noen år siden: «Det spiller 
ingen rolle hvor du setter opp teltet. For inni teltet ser det 
likedan ut uansett.» Mye sant i det, men noen teltplasser 
er bedre enn andre. Det er jo finere å våkne, titte ut av 
teltluka og se en kritthvit fjellvidde enn biler som suser 
rundt deg der du ligger midt i ei rundkjøring.

TYPE TELT
Skal du på lange ski- og teltturer i vinterkulda dreier det 
seg om tre ting; rutine, rutine og rutine. Gjøre de samme, 
trygge tingene om att og om att. Drilling. Øving. Bli 
kjent med teltet og utstyret.

Hvilken type vintertelt du skal velge, avhenger av hvor 
du skal på tur. Skal du telte i flere netter oppå snaufjellet, 
bør du ha et skikkelig vintertelt som tåler storm og uvær. 
Skal du på tur i lavlandet eller i skogen, så er ikke kravene 
til type telt like store. Men teltet bør være stort nok. På 
vinterturer er det mye klær og utstyr som skal inn i teltet. 
To personer på tur bør minst ha et tremannstelt.

SLIK STARTER DU 
Start gjerne med oppsett av telt og overnatting hjemme 
i hagen eller i et skogsområde like i nærheten. Etter 
noen treningsnetter blir du trygg på hvordan du trer 
teltstenger, setter opp teltet og rigger deg til for natten.

Finn en flat leirplass uten kuler og humper. Tråkk 
på snøen med skiene så du komprimerer bakken. Bruk 
gjerne ski og staver til å feste teltet. Eller du kan kjøpe 
lange snøplugger. Er det småbusker eller trær ved teltet, 
så bruk gjerne bardunene.

Grav ei kuldegrop på ca. en halvmeter bredde i 
forteltet. Det er praktisk. Der kan du sitte med beina 
nedi gropa og forvarme primusen. 

Når teltet er vel oppe så tømmer du pulken for 
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nødvendig utstyr. Kast inn liggeunderlag (helst 
to stk.), sovepose, matpose, kjøkkenpose med 
kokeapparat og den vanntette pakkposen med 
ekstra klær. Pulken kan stå lukket og festet 
utenfor teltveggen om natta.

Pakk ting som må holde seg tørt i en vanntett 
pose, som fyrstikker, toalettpapir, ekstra skift 
ullundertøy og sokker.

FYR OPP
Er det skikkelig kaldt, gjelder det å være litt 
kjapp. Du blir fort kald om du bruker for lang 
tid på å slå leir. Skift til tørre klær. Ullundertøy 
og gjerne ei dunjakke. Behold ullua og vottene 
på. De fleste operasjoner bør du klare med 
votter på. 

Fyr opp brenneren så snart du har satt opp 
teltet. Gass fungerer dårlig i kulda, så du må 
bruke en bensinbrenner. Forvarmingen av 
brenneren skal du være særdeles forsiktig med 
om det skal gjøres inni teltet. Da skal du ha 
kontroll og rutine på hva du holder på med. 
Teltprodusentene advarer mot forvarming 
inne. Forvarmingen kan du gjøre ute i 
kuldgropa i forteltet eller aller helst utenfor 
teltet. Men uansett… en brenner er en absolutt 
nødvendighet om du skal ha det varmt og godt 
inni teltet. 

Når det er sprengkulde finner du ikke noe 
vann i naturen. Du må smelte snø på brenneren 
for å få drikke. Ta derfor med nok bensin. 
Beregn ca. en liter bensin per døgn. Da bør 

du ha nok til matlaging, smelting av snø og 
oppvarming av telt.

NATTA KOMMER
Gå på do før du kryper i posen. Drikk masse 
vann på dagen og spis godt før du legger deg. 
Da fryser du mindre. Putt vannflaska nedi 
soveposen. Blir du tørst på natta er det godt å ha 
frostfritt vann i nærheten. Du må regne med at 
det blir mange minusgrader inni teltet om natta.

Legg det viktigste utstyret i armlengdes 
avstand; hodelykta, mobiltelefonen og 
kamerabatterier inni to ullvotter. 

Har du ikke har en helt rå vintersovepose til 
dyre dommer, så bruk gjerne to sommerposer. 
Putt den ene nedi den andre. Det funker 
veldig bra; lagpålagprinsippet virker også på 
soveposene. En innerpose av fleece gir også 
ekstra varme, i tillegg til at den beskytter 
soveposen mot slitasje.

MEST UBEHAGELIG
De to aller mest ubehagelige periodene på telttur 
vinterstid er: Når du skal slå leir for kvelden, 
og når du skal opp av soveposen å rive telt i 
sprengkulda om morgen. Da kan du bli kald. Så 
fort du er ferdig rigget og har fått spent på deg 
ski og pulk, så kommer varmen og komforten 
sigende etter hvert som du er i bevegelse. Også 
er det bare å begynne å tenke på neste teltplass 
og gjennomgang av de samme arbeidsoppgaver; 
rutine, rutine og rutine.
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 12 GENERELLE TIPS FOR VINTERTELTING: 
• Ta noen overnattinger i nærheten av huset ditt først for å 

drille oppsett av telt og bruk av utstyr. Øvelse gjør nesten 
mester.

• Bruk pulk. Ikke ryggsekk. Det er mye utstyr du skal trekke 
med deg.

• Pakk alt av klær og sovepose i vanntette poser.
• Pakk bensinkanna inn i sikker/lukket plast, og på adskilt 

plass fra matposen i pulken. Bensinlekkasje på mat gir 
dårlig mage… veldig dårlig mage.

• Ikke legg våte klær og skisko nedi soveposen. Ta med 
ekstra sett med tørre klær i stedet. De svette, våte og 
fuktige klærne legger du bare i pulken. 

• Lær deg primusfyring. Ikke bruk gass, men bensin. Varme 
er livsviktig.

• Ta med to stk. liggeunderlag. Igjen… varme og komfort er 
viktig.

• Føles det ut som du må på do? Gjør der før du kryper i 
posen. Hopp ut. Ikke vent. 

• Ta på deg tørre ullklær før du legger deg i soveposen.
• Spis og drikk godt før du legger deg. 
• Bruk en sovepose som er tilpasset deg i lengde. Ikke for 

laaaaaaaang. Da blir det kuldegrop i fotenden og kaldt.
• Sett teltåpningen vekk fra vindretningen og fest teltet med 

snøplugger og barduner. Bruk lange snøplugger, ski- og 
skistaver. Evt. stokker og trær som er i nærheten.
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UNNGÅ KONDENS
Vi har vel alle våknet i teltet og sett is, rim 
og vanndråper i taket. Dette betyr ikke 
nødvendigvis at teltduken lekker, men skyldes 
trolig kondens.

Her får du en forklaring på hvorfor kondens 
oppstår og noen tips om hva du kan gjøre for å 
redusere kondensproblematikken.

Kondens dannes i teltet når den varme lufta 
inne i teltet møter den kalde lufta utenfor 
teltduken. Dampinnholdet i lufta blir større 
enn hva lufta klarer å holde på og vanndråper 
og rim dannes.

Dette oppstår spesielt på kalde vinterturer. 
Da legger det seg ofte is og rim på yttersiden 
av innerteltet og på innsiden av ytterteltet. 
Rimlaget ryr ned når du kommer i kontakt 
med innerduken. Er det plussgrader utendørs 
blir innerteltet vått og det kan dryppe vann på 
soveposen og klærne. Kondens dannes også lett 
mellom bunnduken i teltet og liggeunderlaget.

Kondensproblematikken øker ved høy 
luftfuktighet og/eller lave temperaturer. Kondens 
avsettes på kalde flater, og på et telt er yttertelt 
og bunnduken mest utsatt. Når ytterteltet rister 
og blafrer i vinden, vil kondensen innsiden av 
ytterteltet falle ned på taket av innerteltet.

Ved bruk av stormmatter på vinterstid er 
det ekstra viktig å bruke ventilasjonsventilene, 
siden det ikke kommer inn luft nedenfra når 
stormmattene er gravd ned.  

Det er hovedsakelig tre kilder til kondens i 
et telt:
• Turfolkene som er inne i teltet (utåndingsluft, 

våte og fuktige klær)
• Luftfuktigheten og forholdene på bakken. 
• Smelting av snø, og koking og steking av mat.

Slik kan du redusere kondensproblematikken 
vinterstid: 
• Bruk alltid innertelt på vinterturer. 
• Ha med børste og børst av all snø fra klær og 

sko før du går inn i teltet.
• Smelt snø og lag mat i ytterteltet. Bruk lokk 

på kasserollen.
• Åpne lufteventilen og sett inngangsdøra på 

gløtt. Det kan bli kaldt å sitte der med bena 
nedi kuldegropa, men det må du bare hoklde 
ut.

• Fyr hardt, godt og lenge inne i teltet. Da 
fjernes det meste av damp og fukt før du 
kryper ned i soveposen. 

KULDEGROP
Hvor viktig er det å ha ei kuldegrop i forteltet? 
Har den noen funksjon i det hele tatt?

Tanken er i hvert fall at den kalde lufta skal 
samle seg nedi gropa, og at den noe varmere 
lufta skal holde seg på bakkenivå. Som kjent så 
siger den kalde lufta nedover, mens den varme 
lufta stiger. Ei kuldegrop blir da på sett og vis en 
oppsamlingsplass for den kalde lufta. Når man 
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fyrer i teltet merker man fort hvor varmt det 
blir oppunder taket. Nede i gropa er det fortsatt 
kaldt.

Men fungerer dette i praksis inne i teltet? Min 
erfaring er at varmeeffekten av ei kuldegrop i 
forteltet er relativt liten.

I en moderne, tynn teltduk er det ingen 
isolasjon. Fyrer man i teltet, blir det fort varmt. 
Men få minutter etter at brenneren er slokket 
er det like kaldt inne i teltet som utenfor. I for 
eksempel ei snøhule eller en igloo vil kuldegropa 
ha mye større effekt.

Inni teltet har kuldegropa andre funksjoner 
enn å få det til å bli varmere. «Arbeidsgrop» er 
vel en bedre benevnelse enn kuldegrop. Sittende 
på kanten av innerteltet med føttene nedi 
kuldegropa, gir en mye bedre arbeidsstilling for 
alt praktisk arbeid på brisken i forteltet. Som å 
smelte snø og lage mat. 

Kuldegropa sikrer dessuten tryggere 
forvarming av brenneren. Med brenneren 
plassert nedi kuldegropa, er sikkerhetsavstanden 
opp til telttaket større om det skulle komme en 
stikkflamme eller to under oppfyringen.

Kuldegropa gjør det også lettere å unngå å få 
snø inn i innerteltet.

Stående i kuldegropa blir det enklere å ta av 
og på seg ytterklær og sko. Det blir også lettere 
å gå inn og ut av teltet når man har laget ei 
kuldegrop ved åpningen. Kuldegropa kan også 
benyttes til oppbevaring av ting når man er inne 

i teltet.
Ved ekstremvær, hvor det er uforsvarlig å gå 

på do utendørs, kan kuldegropa brukes. Da er 
det selvsagt en fordel å grave så dypt som mulig, 
slik at man kan spa over med en real mengde 
snø etterpå.

For å unngå vind og uvær å komme inn, bør 
ikke kuldegropa gå utenfor teltåpningen, men 
noen centimeter innenfor. 

Kanten på teltgulvet bør gå noen centimeter 
utenfor kanten på kuldegropa for å unngå at 
man sitter på en snøstripe og blir kald og våt.

Kuldegropa bør være ca. en halvmeter dyp og 
en halvmeter bred. Legg gjerne granbar, kvister 
eller et liggeunderlag av isopor i bunnen av 
gropa. Da blir det litt varmere på føttene når 
man sitter og lager mat.

Det kan ta litt tid å smelte snø og lage mat 
i forteltet. Da blir det fort kaldt på føttene. Ta 
av deg skiskoene og ta på deg tørre ullsokker, 
dunsokker og leirsko før du starter opp 
kokkeleringen.

Friluftsliv_0620.indd   19Friluftsliv_0620.indd   19 02/12/2020   12:3402/12/2020   12:34



20    FRILUFTSLIV 2020  -  6 

FRILUFT  PAKKELISTE FOR LANG VINTERTUR

PAKKELISTE FOR LANG vintertur 

Friluftsliv_0620.indd   20Friluftsliv_0620.indd   20 02/12/2020   12:3402/12/2020   12:34



6   -  2020 FRILUFTSLIV    21

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Det finnes ingen fasitoppskrift, men 
en del ting er helt nødvendig å ha 
med seg.

Man må hensynta terreng, 
værforhold, varighet på turen og hvor 
du skal slå leir for natten. Denne 
pakkelista gjelder for lang vintertur 
med ski og pulk med minimum 
tre overnattinger i telt. Er det flere 
som er sammen på turen, er det 
greit å fordele en del av utstyret, 
som telt, teltstenger, snøplugger, 
bensinflasker og brennere.

KLÆR:
 @ Ullklær; langarma, longs, ulltruse, vindtruse
 @ Ekstra sett med tørt ullundertøy
 @ Vindtett skalljakke og bukse
 @ Dunjakke og dunsokker 
 @ Votter og lue ekstra
 @ Mellomplagg; ullgenser eller fleecejakke
 @ Ansiktsmaske, skjerf/balaklava/hals
 @ Tykke ullsokker (minst to par)
 @ Skisko og gamasjer
 @ Leirsko

UTSTYR:
 @ Fjellski og staver med stor trinse
 @ Pulk og drag
 @ Telt og teltstenger
 @ Spade
 @ Søkestang og skredsøker
 @ Liten ryggsekk (30-40 liter)
 @ Feller og skismurning
 @ Snøplugger
 @ Vintersovepose
 @ 2 stk. liggeunderlag (oppblåsbart, isopor/evt. reinskinn)
 @ 3-4 store vanntette pakkposer til klær og utstyr
 @ 2 små vanntette pakkposer til mobil, kamera, nøkler, penger
 @ Vindsekk
 @ Sag eller øks (om du telter i skogen og skal fyre bål)
 @ Klesbørste (snøbørste)
 @ Brenner, bensin og fyrstikker
 @ Kjel og stekepanne
 @ Tallerken, bestikk, kopp
 @ Solbriller
 @ Fotoapparat, mobiltelefon og ladere
 @ Vannflaske og termos
 @ Smertestillende tabletter og evt. medisiner
 @ Toalettsaker; tannbørste, tannkrem, solkrem, kuldekrem, håndduk
 @ Kart og kompass
 @ Tau, kniv og multiverktøy
 @ Sportstape, sølvteip, gnagsårplaster og førstehjelpsutstyr
 @ Mini kamerastativ
 @ Dokumenter og kortholder
 @ Hodelykt og ekstra batterier
 @ Dopapir og fyrstikker i vanntett pose
 @ DNT-nøkkel (om du må søke ly i hus) 

MAT:
 @ Frysetørket turmat
 @ Havregrøt
 @ Brød og porsjonspakker med pålegg
 @ Rett i koppen
 @ Nøtteblanding
 @ Kaffe og/eller te
 @ Sjokolade
 @ Noe sterkt og godt i glasset

PAKKELISTE FOR LANG VINTERTUR  FRILUFT
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FJELLENES 
  KRAFTmagiske

Hva er det med fjellene som berører oss i en 
slik grad at det nesten ligger på et religiøst 

nivå?

TEKST: STEINAR VÆGE 

Fjell og formasjoner i naturen ble 
tillagt guddommelig betydning, 
som kunne spille inn i folks liv. 
Her på Møysalen i Vesterålen.

Foto: Bjørn A. Esaissen
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I naturfolks kulturer opp gjennom tidene og 
til i dag, har fjellene ofte en form for åndelig 
og religiøs betydning. Uavhengig av hvor på 
jordkloden fjellene befinner seg. Enkelte fjell 
betraktes som hellige. Det gir en antydning 
om at fjell betyr noe langt mer enn bare å være 
av gråstein. 

Også kunstnere i forskjellige kunstarter har 
hentet inspirasjon i fjellenes «ett-eller-annet». 
Hva er fjellenes magi, har det alltid vært slik, 
og hva betyr det i dag?

HIMMELSFÆRENS HARMONI
«Intet sted finner man en slik avveksling som 
i fjellene, hvor man på samme dag kan se og 
oppleve sommer, høst, vinter og vår. Her i 
fjellenes dype og hellige taushet kan du tro 
du hører himmelsfærenes harmoni. Men 
marsjen selv og anstrengelsene er besværlige 
og plagsomme. Ja, det er farer i det ulendte 
terrenget og i avgrunnene.

Men er det ikke behagelig etterpå å huske 

besværligheter og farer? Man vil glede seg over 
å oppleve dem på ny i erindringen, og fortelle 
sine venner om dem».

Dette kunne være sagt av en hvilken 
som helst fjellvandrer av i dag. Men det var 
sveitseren Konrad Gesner som skrev disse 
ordene i år 1550, altså for 470 år siden. 

HELLIGE FJELL
Hva om vi tenker oss enda lengre tilbake i 
tid, til steinaldermannen som kom rekende 
oppover kysten da isen trakk seg tilbake for 
vel titusen år siden. Ville han klyve til toppen 
av fjellene, blott til lyst for å bivåne en vakker 
solnedgang? Om det kan vi bare gjette.
Trolig forbandt steinalderfolket fjellene med 
farer og trollskap, et syn som varte til langt 
utpå 1800-tallet. 
I den samiske befolkningen har hellige fjell 
hatt en betydelig plass i folketradisjonen. 
Derfor finner vi en rekke hellige fjell i samiske 
områder. Som for eksempel Rasttigaisa (1.066 

1
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moh.) i Finnmark. Fjell og formasjoner i 
naturen ble tillagt guddommelig betydning, 
som kunne spille inn i folks liv. 

INSPIRASJON FRA NATUREN
At fjellene er noe mer for oss enn vertikal 
gråstein, viser alle de vakre skildringene som 
er formidlet, både i ord, bilder og toner. Her 
kommer fjellenes underlige «noe», eller kan vi 
si karisma, til uttrykk.

Mesterlig formidlet av maleren Harald 
Sohlberg (1869 – 1938) er maleriet «Vinternatt 
i fjellene».

Vi kan nevne Edvard Grieg (1843 – 1907) 
som gjennom sine reiser i Jotunheimen hentet 
inspirasjon til sin tonekunst fra naturen. 
Den som ferdes i fjellene kan kjenne igjen 
sommernattas melankoli, fjellbekkens brus, 
eller vindens hvisking, i Griegs toner.

Og det er få som har skildret fjellstemning 
så godt som Aasmund Olavson Vinje (1818 – 
1870) i diktet «Ved Rondane».

Dette er bare noen få eksempler på kunstnere 
som har hentet inspirasjon i fjellene.

DET BESTE VI KAN GJØRE
Hva som er fjellenes magi kan være vanskelig å 
definere. Det som er sikkert er at folk gjennom 
alle tider har hentet positiv kraft og inspirasjon 
til sine liv fra naturen. I våre dager er det 
viktigere enn noen gang, der mange sliter seg 
ut av arbeid, plikter og krav. 

Med utallige vitenskapelige undersøkelser 
som grunnlag, kan det trygt hevdes at å ferdes 
i naturen er noe av det beste vi kan gjøre mot 
oss selv. Det er ikke nødvendig med lange 
og tunge turer. Det er bedre å ta en rusletur 
i parken, enn ikke å gjøre det. Å være ute i 
naturen, hvor det enn er eller på hvilken måte, 
virker positivt på helsa. Det får være «fjellenes 
magi» bra nok, for den enkelte av oss.

1. I slike omgivelser 
kan en kjenne på 
fjellenes «magi.» 
Her ved Snøhetta. 
Foto: Steinar Væge

2. «I fjellenes dype 
og hellige taushet 
kan du tro du hører 
himmelsfærenes 
harmoni» (Konrad 
Gesner, for 470 år 
siden).
Foto: Steinar Væge

2
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Følelsen av velbehag er viktig i 
en stressende hverdag, og kan 
bidra til å unngå depresjon.
Foto: Marius Beck Dahle

Friluftsliv_0620.indd   28Friluftsliv_0620.indd   28 02/12/2020   12:3402/12/2020   12:34



6   -  2020 FRILUFTSLIV    29

FRILUFTSLIVPROFILEN  FRILUFT

HELGA 
SYNNEVÅG 

LØVOLL
FORSKER PÅ FRILUFTSLIV-LYKKE

TEKST: STEINAR VÆGE

Det enkle er ofte det beste. Heldigvis ser dette kloke 
ordtaket ut til å gjelde for friluftsliv også.
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Helga Synnevåg Løvoll arbeider som 
førsteamanuensis ved Høgskolen i Volda og har 
undervist i friluftsliv fra hav til fjell siden 2003. 
Hun underviser på alle nivåer i høyskolen, også i 
naturguiding og helsefremmende arbeid.

I tillegg til å undervise, driver Løvoll forskning 
med psykologiske metoder på opplevelser i 
naturen. Hun har også erfaring som naturguide.

Målet er å finne ut hva friluftslivet gjør med oss 
i en større sammenheng - i en søken etter å forstå 
hva som er byggeklossene i det gode liv...

FØLE NATURENS NÆRVÆR
I følge forskeren handler friluftsliv om mer enn 
det å være på tur, det er ikke likegyldig hvordan 

vi tilnærmer oss naturen. Friluftsliv handler 
om opplevelser med både grensesprengende 
(transcendentale) og følelsesmessige aspekt. 
Gjennom friluftsliv kan vi åpne oss for nye 
situasjoner, oppleve variasjon i naturen, fylle 
oss med sanseinntrykk og føle naturens nærvær. 
Det å rette oppmerksomheten mot naturen 
gjør noe med oss på flere ulike dimensjoner: Vi 
kan fylles av positive følelser, regulere følelser 
av stress, utvikle prososiale følelser (evnen til å 
være hyggelig med andre og vise mer omsorg). 
Gjennom det å undre seg i naturen støttes 
også viktige mentale prosesser som er med 
på å skape retning i livet. Hvis vi derimot lar 
oppmerksomheten skli over på helt andre ting 

1 2
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mens vi er på tur, slik som hverdagsbekymringer 
eller stress knyttet til prestasjon, går vi kanskje 
glipp av disse viktige tilskuddene. Særlig for 
vår mentale helse er naturen svært viktig og 
sannsynligvis undervurdert, men måten vi 
tilnærmer oss naturen er helt avgjørende. 

FØLELSER KNYTTES TIL LIVSKVALITET
- I naturen kan vi kjenne på mange slags typer 
følelser. Disse følelsene kan være veldig viktige 
for hvordan vi kjenner på lykke, og hvordan 
vi har det i livet. Men det er noen følelser som 
er viktigere enn andre. Vi har noe som kalles 
engasjementslykke (eudaimoniske følelser), 
og noe som kalles velbehagslykke (hedoniske 

følelser). Engasjementslykke kan gjennom 
friluftsliv knyttes til det å lære seg grunnleggende 
ferdigheter, slik som orientering, leirslagning, 
matlaging ute og spesifikke ferdigheter (roing, 
seiling, skikjøring, snøhulegraving osv.). 
Velbehagslykke knyttes til det å kjenne på positive 
følelser gjennom friluftsliv, som å kjenne varmen 
fra bålet, varmen av sola i ansiktet, den gode 
smaken solmodne blåbær eller rett og slett det 
å få varmen i kroppen i soveposen etter dagens 
anstrengelser.

EN VELDIG STERK KRAFT
 Velbehagslykke knyttes til det å være tilfreds 
med livene våre, noe som er viktig for å unngå 

1. Gjennom det å 
undre seg i naturen 
støttes viktige mentale 
prosesser.
Foto: Marius Beck 
Dahle

2. I naturen kan vi 
finne ro til å kjenne 
på følelsene, noe som 
er viktig for å oppnå 
tilfredshet i livet.
Foto: Marius Beck 
Dahle
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depresjon, mens engasjementsfølelsene er det 
som driver oss videre til å lære nye noe nytt, det 
å stå på og gjerne oppleve mening eller retning. 
Dette er viktig for å oppveie kjedsomhet og 
følelsen av at vi stagnerer eller står stille i livet. 
Engasjementslykke har en veldig sterk kraft og er 
knyttet til motivasjon og personlig vekst. For stort 
innslag av engasjement i jobb og i livet generelt, 
kan føre til stress og utbrenthet. I et godt liv har 
vi behov for følelser knyttet til både velbehag og 
engasjement, noe friluftsliv kan bidra til, mener 
forskeren.

SELVE LIVSKUNSTEN
Forskeren mener det er viktig å ha harmoni 

mellom disse to lykkefølelsene. Har vi for mye 
engasjementslykke må vi oppveie med mer 
velbehagslykke og motsatt. På tur må vi ikke 
glemme å gi tid til å ta det med ro. Har du med 
deg nok mat, nok varme klær og har du i det hele 
tatt overveiet overnatting? Og hvis du stadig går 
de samme hverdagsturene – har du overveiet nye 
alternativ eller måter som kan tilføre noe nytt og 
gjøre turen mer interessant?

- Det er dette som er selve livskunsten, å forstå 
hvor vi står i livene våre og hva vi trenger for å 
føle oss hele og velfungerende: Hvordan kan 
jeg bygge opp mine erfaringer og opplevelser i 
naturen, slik at jeg får mest mulig støtte i livet?

1 2
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KAN TRENES OPP
Løvoll mener at å sitte i ro i skogen kan være like 
bra for helsa som å løpe opp en fjelltopp.  

 - Det kan være bedre for vår mentale helse å 
oppleve naturen i rolig tempo, enn å ha fokus 
på trening og aktiviteter, særlig hvis en opplever 
mye stress i hverdagen. Den fysiske aktiviteten, 
som vi jo også trenger, blir likevel en bonus 
gjennom det å oppsøke fine steder i naturen. 
Estetiske opplevelser, som en vakker solnedgang, 
lyden av bølgeskvulp eller fuglesang, påvirker oss 
i en positiv retning. Effekten av dette skal ikke 
undervurderes. Positive følelser henger sammen 
med hvor tilfredse vi er i livene våre. Hvis vi ikke 
evner å verdsette gode naturopplevelser, går vi 

glipp av den positive kraften dette tilfører oss. 
Evnen til å ta inn over oss slike inntrykk, kan 
trenes opp. Det gjelder å være til stede i oss selv 
og sanse hva som er rundt oss i naturen, mener 
Løvoll. Det kan hjelpe å skjerpe sansene og leite 
etter artige detaljer i naturen.

FILOSOFISK LYKKE
Gjennom tradisjonelt friluftsliv ligger det til rette 
for å oppnå både følelsen av velbehag og følelsen 
av å lykkes med noe. Ved å gå gjennom et nytt, 
ukjent landskap eller å fyre opp et bål med enkle 
midler, strekker vi oss. Da utvikler vi tilhørighet 
til naturen og får trening i mental tilstedeværelse 
(mindfullness). Kanskje blir vi mer åpne for 

1. Helga Synnevåg 
Løvoll forsker på 
friluftslivets betydning 
som faktor for å oppnå 
tilfredshet i livet.
Foto: Marius Beck 
Dahle

2. Lyder i naturen som 
vakker fuglesang, kan 
påvirke oss i en positiv 
retning (blåstrupe).
Foto: Steinar Væge
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spirituelle opplevelser også. På denne måten 
kan vi oppnå filosofisk lykke, og finne den gode 
følelsen av å være «hjemme» i naturen. Ja, til og 
med følelsen av å være en del av naturen. Dette 
griper inn i livene våre, og kan bidra til at vi også 
blir mer etisk bevisst våre valg i livet, viser Helga 
Synnevåg Løvolls forskningsresultater. Hun har 
samarbeidet med spiritualitetsforskere fra både 
Norge og USA.

– Skillet mellom estetisk og etisk opplevelse 
viskes ut gjennom det å føle seg hjemme som en 
estetisk dimensjon.

DATA FRA STUDENTER  
I sitt forskningsarbeid har Løvoll blant annet 
brukt studenter på bachelorgradstudium 

i idrett og friluftsliv som informanter. I 
doktorgradsarbeidet fulgte hun 64 studenter 
gjennom vel ett år. I løpet av den tiden hadde hun 
15 spørretidspunkter (målepunkter), blant annet 
knyttet til studentenes opplevelser før, underveis 
og etter 3-dagers turer med kystfriluftsliv og 
vinterfriluftsliv. Senere har hun samlet data 
fra flere brekurs, lange vinterturer og også en 
pilegrimstur i Spania. I tillegg til undersøkelser 
før og etter tur, har hun samlet data fra hver 
dag som deltagerne var på tur, både gjennom 
spørreskjema og dagbokbeskrivelser.

Velbehagslykke knyttes til det 
å kjenne på positive følelser 

gjennom friluftsliv, som å 
kjenne varmen fra bålet.

Foto: Steinar Væge

Skjorte i 100% merinoull
Aclima LeisureWool er en tynn, lett og god skjorte i vevet ullstoff. Skjorten har forsterket stoff på skuldrene
og en praktisk lomme på brystet. Knappene er laget av kokosnøttskall, et miljøvennlig og resirkulerbart
materiale. Ull holder deg varm selv om du blir våt. Fibrene er naturlig resistente mot bakterier og lukt, det
gjør at du slipper å vaske plagget så ofte - bare heng det ut i frisk luft. Skjorten er en del av vår nye
LeisureWool-kolleksjon med plagg i høy kvalitet som egner seg like godt til jakta som til hverdags.

Aclima AS | aclima.no

NYHET!
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HELT ALENE 
PÅ LANGTUR
TEKST OG FOTO: SIVERT LUND

19 år gamle Sivert Lund gikk i høst strekningen fra Lindesnes 
til Røros. I vinter skal han gå fra Røros til Nordkapp. Her skriver 
han om hvordan det føles å være på langtur helt alene.

Jeg legger ikke skjul på at det var en liten strek i 
regninga at turkompisen måtte melde avbud på 
turen vi sammen skulle gå. Likevel endret jeg 
snart syn på saken – det handlet nå mer om å 
gjennomføre et prosjekt alene. Dette pirret noe i 
meg. Jeg bestemte meg raskt for å ikke å høre på 
noe musikk, podcaster, lydbøker e.l. i løpet av hele 
turen. Jeg ønsket å kjenne litt på følelsen av å ikke 
ha noen andre å støtte seg på eller lytte til.

Telefonen min lå avskrudd i bunnen av sekken stort 
sett hele turen. Jeg opplevde en enorm mestring i 
det å måtte ta vare på meg selv alene, og takle alle 
utfordringene jeg støtte på, uten å ha noen å parere 
med. Alene om alt, med kun meg selv å diskutere 
med. 
 
Dette å være helt alene mener jeg forøvrig er en 
mangelvare i dagens samfunn. Den enorme tilgangen 
på sosialt medium, gjør det rett og slett vanskelig å 
unngå påvirkning fra andre – selv om man er alene 
hjemme. Jeg bruker ordet «mangelvare», rett og slett 
fordi jeg mener mennesker har godt av å føle litt på 
det.
 
Vi hører ordene stress, depresjon og angst stadig 
oftere, samtidig som kjedsomhet og det og sette av 
tid til seg selv – være alene og lytte uforstyrret til egne 
tanker og følelser – blir vesentlig mindre prioritert. 
Sammenhengen her er for meg helt klar, særlig 
etter endt langtur. Resultatet av overstimulering og 
tilgangen til andres tilsynelatende «perfekte liv» tror 
jeg rett og slett er at vi sammenligner oss for mye 
med andre, uten å egentlig vite hva vi selv liker. For 
meg har friluftsliv, etter denne turen, i større grad 
blitt en arena hvor jeg opplever å kunne slappe av, 
og for meg er dette mitt optimale fristed. Alene, i 
naturen – gjerne over lengre tid.

Denne følelsen av å være helt alene over lengre 
tid var en god, harmonisk følelse. I begynnelsen 
opplevde jeg å snakke mye med meg selv. Jeg 
opplevde imidlertid at dette ga seg ettersom dagene 
gikk. Jeg opplevde nok denne stillheten som 
skremmende i starten, og prøvde å «snakke» den 
bort i begynnelsen. Det er tross alt uvanlig å ikke 
høre stemmer på flere dager/uker. Likevel opplevde 
jeg det som befriende når jeg kunne gå i dagevis uten 
å snakke med meg selv. På det tidspunktet opplevde 
jeg å komme inn i den såkalte «langturbobla.»

For min del tok det et par uker å komme inn i 
denne bobla, hvor jeg her opplevde at jeg brukte 
mindre tid på refleksjoner og tanker rundt fortid 
og fremtid. Du opererer i presens – du bare «er.» 
Denne meditative tilstanden var utrolig behagelig. 
Klokka brukes kun for å beregne gangfarten. Du 
står opp, spiser, går, spiser og legger deg. Selv om 
dagsetappene var aldri så krevende og til tider 
skumle, var jeg aldri stresset. Jeg er av den oppfatning 
av at stress er tilknyttet klokka – tiden, som du på 
en sånn tur bare glemmer. Noen justeringer gjøres 
likevel underveis på turen i forhold til mørket, for 
å utnytte dagslyset mest mulig på de stadig kortere 
dagene. 

Turen fant sted på høsten, en virkelig fin årstid. 
Likevel en årstid man skal ha respekt for. 
Personlig opplevde jeg store utfordringer tilknyttet 
temperaturer på rundt null grader. Likeså oppsto 
det store mengder snø i flere fjellpartier. Høsten 
kan være en fin tid på året, hvor sola ikke er 
ubehagelig sterk, og med fine farger som skaper 
eventyrstemning. Likevel kan den by på krevende, 
potensielt farlige situasjoner. Etappen på rundt 30 
km på værharde Hardangervidda, viste seg fra en 
krevende side på en sur septemberdag;
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Referering fra dagbok denne dagen:
«[…] Først vind fra siden. Festet på jakka som 
hadde revnet, gjorde meg raskt våt i nettingen. 
Så kom snøen og etterhvert motvind. Motvind så 
kraftig at jeg hadde problemer med å holde meg 
stående. Snøen pisket meg i trynet, og terrenget var 
såpeglatt. Flere av de røde T-ene ble nedsnødd. Jeg 
ble fort våt og kald på beina (etter mye vading i 
elver) og på henda – selv med ullvott og skallvott 
(Få tak i et par bedre skallvotter når jeg kommer 
hjem). Iskald og våt måtte jeg bare holde meg selv 
gående, og det var etterhvert utelukket å ta pauser. 
Jeg ble nervøs for om jeg klarte å nå Finse, men fant 
fort ut at alternativene var svært få, mtp. fingre uten 
følsomhet og evne til å foreta seg noe. Også mtp. 
at jeg befant meg i en gigantisk røys, som jeg bare 
måtte komme meg gjennom, i snøstorm. På dette 
tidspunktet begynte jeg faktisk å synge. Jeg måtte 
synge for å holde motet oppe, og for å forhindre at 
panikken tok overhånd. Jeg tvang meg selv til å smile 
mens jeg for full hals sang både «en solskinnsdag» 
og «idyll» fra Postgirobygget […]».
Det ble noen svært lange timer, hvor jeg fomlet meg 
frem i stormen, blindet av den piskende våte snøen 
som sto meg rett imot. Når gradestokken viser null 
og uværet kommer, er det svært vanskelig å holde seg 
tørr, hvilket lett kan gjøre deg veldig kald. Ofte blir 
det også minusgrader i løpet av natta, slik at bakken 
ofte kan være glatt påfølgende dag. Det er vanskelig 

å bruke ordene «å være forsiktig», når du er oppe i 
en slik uværs-situasjon som jeg var i, fordi det rett 
og slett ikke lønner seg. Du må ta forholdsregler, og 
forsikre deg om at du har kontroll på situasjonen. 
Dernest må du gjøre det som trengs; gi gass!

Denne etappen har jeg allerede brukt, og trolig 
vil komme til å bruke som et holdepunkt når ting 
er tungt på tur, og forøvrig i det vanlige livet; når 
jeg klarte den etappen klarer jeg også det jeg står 
ovenfor nå. Episoden får meg dermed til å søke, og 
gjennomføre nye utfordringer, fordi jeg overfører 
verdien til å gå inn med et «mindset» som sier «jeg 
overlevde snøstorm på vidda, da klarer jeg også 
dette.» Overføringsverdien hadde jeg god nytte 
av videre på turen, i de mange krevende og tunge 
dagene som skulle vente.

Jeg har også tatt lærdom av at god planlegging er 
viktig. Planlegg nøye, men ta også høyde for at 
uforutsette hendelser vil forekomme underveis. 
Dette skal gjøres som en del av planleggingen.

Du kan gjerne håpe på det beste, men vær da 
forberedt på det verste.

God tur!
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Fullmåne betyr lyse netter.
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ISFISKE I Reisa nasjonalpark
TEKST OG FOTO: KJELL-HARALD MYRSETH

Mørket siger inn over furuskogen i det vi i lange tak glir oppover elveisen. 
Det er enda korte vinterdager i Troms og Finnmark fylke, men med en 

trill rund måne rett bak horisonten, har vi lys nok i vente.
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På parkeringen møtte vi en mann i nød med en 
bil som ikke ville starte, og det tok oss flere timer 
å få start. Det er ikke alle maskiner som er like 
arbeidsvillig i 30 minus. Men man levner ikke et 
likesinnet turmenneske på en øde skogsvei, og vi 
kom oss da av gåre til sist.

Vår maskin er heldigvis en hårete og ivrig 
grønlandshund som til motsetning til dieselbilen, 
arbeider bedre jo kaldere det er. Føret er så hardt 
og godt at Nuka trekker begge de to fullastede 
pulkene våre lett som en lek. Selv går vi bare med 
små dagstursekker.

BRATT OPPOVER
Etter to mil oppover elva kommer vi fram til en 
koie der vi tenker å tilbringe første natten. Koia 
rekker aldri å bli helt varm, men når morgenen 
gryr er vi uthvilt og klar for dagens klatreetappe. 
600 høydemeter, rett opp bratte dalsiden venter. 
Det er så bratt at vi må koble skiene ti pulken og 
ta bena fatt, og to turer må vi gå for å få med oss 
alt utstyret. Bikkja får fri og hun benytter dermed 
den sjeldne å omvendte anledningen til å sitte og 

nøye iaktta menneskene arbeide som bikkjer med 
tungene hengende som slips. Når vi endelig spenner 
skia på igjen, er solen byttet ut med en gul måne og 
stjerner titter ned fra alle himmelens kanter. Men nå 
står den flate og lettgåtte vidda for tur.

SMÅFISK
To dager gikk det å ta seg inn til vannet vårt. Kulden 
vedvarer, men i det lille sommerteltet vi har med 
blir innetemperaturen upåklagelig nå primusen 
surrer for fult. For første gang i år kan vi dessuten 
kjenne sola varme ute på isen det blir raskt ti grader 
varmere på dagen. Vi ligger og titter ned i hvert vårt 
hull. Bunnen er mørk og vi har sluppet ned eggeskall 
for å kunne få noen referanser av bunnen. På isen 
ligger det allerede et par stekrøyer pluss ei lita lake 
som vi ikke er alt for glad for. Nok fisk til en herlig 
fiskesuppe. Det virker som om fisken holder seg på 
litt dypere vann nå, og vi får mest fisk på dybder fra 
2-4 meter. Lys er det enda lite av, og Eivind som har 
lys på blinken sin, tiltrekker seg mere fisk en min 
originale Dividalsblink. I hvert fall når det gjelder 
småfisk.

1
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RØVER-RAVN
Vi prøver oss senere ved innløpet på en annen 
kant av vannet, og levner fangsten vår ved de 
gamle hullene da vi ikke har sett noe til fugler 
og dyr denne turen. Med ett får jeg tilfeldigvis 
øye på en svart skygge komme gildene mellom 
moreneryggene et stykke unna. Når den går ned 
for landing ved fiskene våre, kvikner jeg til. En 
ravn! Jeg spretter opp, roper ut og begynner å løpe 
tilbake med fektende armer. Eivind undrer fælt, 
men da han ser ravnen, skjønner han hva som er 
på ferde. Da den flyr avgårde, stopper jeg opp. 
Distansen er lang og det er tungt å springe med 
full påkledning og dunjakke. Men et par minutter 
senere returnerer ravnen, og kappløpet er på nytt 
i gang igjen. Så er det bare en fisk igjen. Når jeg 
bare har usle 50 meter igjen, kommer den frekke 
fuglen på ny bort. Iskaldt lander den, plukker opp 
den siste fisken i klørne og flyr av gåre, mens en sint 
og utslitt isfisker river seg fortvilet i håret. Ravnen 
ser jeg lande på en stein noen hundre meter unna. 
Akkurat så langt unna at den vet ingen av oss orker 
å følge etter den. Eivind ser spørrende på meg da 

1.På utsiden av en liten 
holme, biter fisken ivrig.

2. Med en 
grønlandshund på laget, 
blir forflytningen en lek.

2

REISA NASJONALPARK

Friluftsliv_0620.indd   43Friluftsliv_0620.indd   43 02/12/2020   12:3502/12/2020   12:35



44    FRILUFTSLIV 2020  -  6 

FRILUFT  ISFISKE

jeg omsider kommer tilbake. «Vel…», begynner jeg. 
«Den gode nyheter er at den også tok laka.»

STOR LAKE
Et par timer senere har vi på ny berget fiskesuppa 
med noe småfisk. Jeg sitter i mine egne tanker 
og pilker, mens jeg iakttar månen stige opp bak 
horisonten. Plutselig hugger det til under isen. Et 
kraftig rykk som brått vekker meg opp av transen. 
Jeg roper over til Eivind for å få han til å komme 
over med kameraet, og ta noen saftige bilder av 
kjøring av fin fisk. Men sekundene er dyre, så lenge 
før han er framme har jeg fisken allerede i hullet, 
klar for landing. Jeg trør handen ned i hullet for å 
slenge den opp da den kommer. Men i det den farer 
gjennom lufta og lander på isen, kvakker jeg til. 
Der i snøen åler og slanger det seg en kilos, stor og 
stygg lake. Gul-brun men sorte striper og prikker. 
Skuffelsen er markant.

FIRE RØYER
Dagen etter er vi atter i forflytning med våre små 
sekker. Bikkja gjør arbeidet mens vi langer ut i kjent 
langrenstil. Vi er på vei til et stort vann som er kjent 
nede i bygda for sitt gode fiske. Under veis passerer 
vi et mindre vann, og vi bestemmer oss for å gjøre 
et forsøk. I samme øyeblikk går solen ned bak en 
fjelltopp, og temperaturen faller med ti grader nesten 
umiddelbart. I et sund mellom land og en holme har 
vi boret to hull. Det varer ikke lenge før Eivind drar 
opp noen små røyepinner med blinklyset sitt. Jeg 
beveger meg etter hvert på utsiden av holmen. «Om 
ikke fisken er så aktiv i kulden, så hjelper det kanskje 
å være mer synlig» tenker jeg. Den taktikken viser 
seg å funke. Fire røyer og en ørret biter til nesten 
med det samme, og alle berges opp på isen.

UVÆRET KOMMER
Når mørket inntar, har vi komment fram, og akkurat 
rukket å slå opp teltet mellom to morenerygger. 

1
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Været er fint og kaldt, kun avbrutt med noen 
krappe vindkast nå og da. Nordlyset danser i 
grønne farger mens fullmånen skinner som en 
hvit sol. Vi sitter og nyter kaffe med radio til, da 
vi med ett må spisse ørene. På radioen melder de 
full storm langs hele kyst-Nord-Norge om få timer. 
Mildvær, regn og kraftig vind, høyt opp i fjellet 
høres veldig rart ut, her vi nå sitter i 20 minus og 
klarvær. Men vi tar ingen sjanser, da vi også har 
ferger og fjelloverganger vi må over for å komme 
oss hjem. Så pakker vi ned teltet igjen og labber 
videre. Har vi forflyttet oss hele denne dagen, så 
kan vi like gjerne gjøre det resten av natten òg. Og 
om turen avsluttes en dag før, så har vi i gjengjeld 
hatt fantastiske forhold helt til vi har gitt oss.

Da vi midt på natten ankommer ved bilen er vi 
slitne og trøtte, men blide til sinns. Nordlyset har 
vinket oss «på gjensyn», helt til himmelen tetnet til 
av mørke, tunge skyer.

1. Fire røyer og en ørret 
ble dagens fangst.

3. Laken er kanskje 
ikke pen, og folk har 
forskjellige meninger 
om hvordan den tar seg 
ut på matfatet.

ISFISKE  FRILUFT

2
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ADVENT VED 
FOTEN AV SNØHETTA

TEKST OG FOTO: BJØRNAR VALSTAD

En liten moskusflokk har funnet 
roen i den siste ettermiddagssola. 
Storstyggsvånåtind hever seg 
dramatisk over landskapet i 
bakgrunnen.
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Det er tidlig advent på Norges tak. Dagene 
er korte og skyggene er lange. Stillheten er 
påtrengende, ikke et menneske er å se. Det er 
stor kontrast til de lyse sommermånedene og 
tidlige høstmånedene hvor det haster mengder 
av friluftsfolk i fjellene her. Skyttelbussen fra 
Hjerkinn står stille, det er ikke et fotavtrykk 
eller skispor i snøen. I dag er det ingen som 
reiser inn til Snøheim for å bestige selve 
dronninga i den norske fjellheimen, Snøhetta.
Det er en spennende tid å vandre i fjellet med 
kamera. Bare gå innover fjellet uten mål og 
annen mening enn å nyte fjellene og ta bilder av 
de stemninger og det dyreliv som skulle dukke 
opp på min vei. Aldri blir du mer imponert over 
Dovrefjells mektige natur enn på vinterstid. 
Å se fjellene kneise furet og værbitt over 
dovreplatået, se moskusen med is i den raggete 
pelsen, å se fjellreven fly lett over nysnøen. Da 
blir kontrasten til mitt menneskelige luksusliv 
stor og jeg blir litt andektig i møtet med det 
ekte og ville Dovrefjell.
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Snøhetta (2.286 moh.) er vill og vakker 
der den stikker opp gjennom skyene. Få 

fjell er mer mektig der selve dronninga 
hever seg over dovreplatået.

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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Kongen på Dovrefjell står mektig og 
truende i det dramatiske landskapet. 
Ingen tvil om hvem som hersker over 
dovreplatået.
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Snøhetta i klassisk positur fra Hjerkinn-
siden. 
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Fjellreven er tilbake på Dovrefjell. Du 
skal være utrolig heldig for å treffe den, 
men det er makeløst å se den vesle 
krabaten bevege seg over nysnøen.
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TEKST OG FOTO: SVEIN BLÅLID

To nye fylker er unnagjort i turprosjektet mitt. I 
september var jeg i Agder og i Trøndelag i oktober.

1

TRØNDELAG
De første dagene i Trøndelag hadde jeg basecamp 
i Følling rett ved Snåsavatnet. I varierende vær ble 
det fine turer i området der. Den dagen jeg gikk 
opp til Isbolen var jeg heldig med været, og hadde 
en fantastisk utsikt.

Derfra dro jeg ut til Hitra. Der ble det en fin 
tur langs kysten og en tur inn til Blåskogvatnet. 
Virkelig fint turområde!

Avsluttet oppholdet i Trøndelag i Oppdal. 
I skikkelig høstvær ble det en fin tur opp til 
Våtahaugan. Der fikk jeg kjenne på kraftig vind!

Nå er det bare to fylker igjen.

TURPROSJEKT 2020
AGDER
Det ble noen artige dager på starten av turen i 
fylket i sør. I strålende høstvær dro jeg til fjellene 
i Setesdal. På denne tiden foregår sauesankingen, 
og det fikk jeg være med på. I flere dager ble det 
vandring i de fine fjellområdene på jakt etter sau. 

Fikk låne en gammel støl uten strøm og vann 
de dagene jeg var der oppe. Det var hyggelig med 
selskap av buhunden Topsa disse dagene.

Hadde et par dager i Kristiansand. Fine 
turområder der også, blant annet i Baneheia og 
ute på Odderøya.

Hadde noen fine dager på Lista, rett ved Lista 
fyr. 

Fint å gå langs kysten der. Var en tur opp til 
St. Olavsvarden, og hadde fin utsikt over store 
områder.

Selvfølgelig ble det en tur utom Lindesnes fyr.
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SVEIN BLÅLID
Svein Blålid (64) har førtidspensjonert seg 
for å drive med friluftsliv på heltid. Han er 
nå i gang med sitt TURPROSJEKT 2020, 
der han skal være på tur i en måned i hvert 
av Norges 11 fylker. 

Følg gjerne turbloggen til Svein på:
WWW.BLAAS.BLOGFA
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1. Morgenstemning i Setesdal.

2. Fin støl i Setesdal.

3. På fin setersti opp til 
Våtåhaugan i Oppdal.

2
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ER DET JUL SNART?

Hva med et julegave-abonnement til turkompisen?
Bestill på friluftsliv.no eller send mail til abo@friluftsliv.no
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GO’BITEN S.56  |  NORDLYS S.58  |  DOMPAPP S.72

NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

Kan dyr bli forelsket? Hvordan ser det ut inni 
maurtua? Hvordan fikk reven kallenavnet Mikkel? 
Hva er verdens raskeste dyr? Hva kan vi gjøre før 
å hjelpe dyrene?

Det er helt vilt hvor mye du får du svar på i Ville greier 
– en ny praktfull bok om alt det merkelige, snodige og 
rare som fins i naturen fra radarparet Ole Mathismoen 
og Jenny Jordahl. På en morsom og underholdende 
måte viser de oss en mangfoldig og fargerik 
dyreverden det er verdt å kjempe for. Miljøjournalisten 
og tegneserieskaperen lar oss bli kjent med alt fra små 
maur og froskeegg til kjempeblekksprut og enorme 
hvaler, zombiesnegler og sjøgriser, og du kan lese om 
flue-grøt, bjørnebæsj og … enhjørninger?

Vår dyreverden er helt utrolig – og den begynner rett 
utenfor døren din! Les, le, ta spennende quizer, finn 
femten feil, få med deg masse fakta, bli med på safari 
og gå deg vill i fantastiske tegninger.

Ville greier – om dyr og natur og sånt byr på flere 
helsides tegneserier fra Aftenposten junior, mange nye 
striper, fantastiske myldreoppslag og lettleste tekster. 
Boka er beregnet på barn i alderen 9 til 12 år og er en 
oppfølger til den Brageprisnominerte Grønne greier – 
om natur og miljø og sånt. Forrige bok i serien, Hva er 
greia med klima? ble nominert til Kulturdepartementets 
fagbokpris 2019.
Ole Mathismoen (f. 1961) jobber i Aftenposten og er 
Norges fremste miljø- og klimajournalist, med flere 
bøker om miljøvern bak seg. Mathismoen er fra Asker 
og bor i Oslo.
Jenny Jordahl (f. 1989) er illustratør, tegneserieskaper 
og forfatter. Hun har blant annet gitt ut 60 damer du 
skulle ha møtt og Kvinner i kamp sammen med Marta 
Breen. Hun står også bak tegneserien Livet blant 
dyrene. Jordahl er fra Ski, og bor i Oslo.
Ville greier – om dyr og natur og sånt, kr 349,-.

PENSUM

HELT 
VILT!
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På vinterturer vil man gjerne at matlagning skal gå litt fort, 
uten at det går på bekostning av smak. Jeg synes det er 
ofte lenge nok å vente på at kaffen er klar. Så her har jeg 
hentet inspirasjon fra Italia til en suppe som er både kjapp, 
næringsrik og kjempegod, og akkompagnert med en deilig 
italiensk kjeks til dessert. 

Jeg elsker å være ute, så om du 
ikke finner meg bak kameraet, 
så er jeg enten på vtur, lager 
mat eller aller helst alt på en 
gang. Etter at jeg utdannet meg 
til fotograf 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

GO’BITEN

ITALIENSKE 
vibber…
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ITALIENSK 
LINSESUPPE

DENNE SUPPA ER SMAKSGODKJENT AV RONJA PÅ 9 ÅR.

BISCOTTI
Biscotti betyr dobbelt stekt. Ved å steke denne kjeksen to ganger 

trekkes all fuktighet ut, slik at den har holdbarhet på flere måneder. Så 
her er det bare å sette i gang å bake, så har du til kaffekos resten av 

vintersesongen. Bare husk at det er meningen at Biscotti skal dyppes i 
kaffen, ellers kan det gå hardt utover tennene. 

GO’BITEN  PENSUM

Fres oppskjært 
løk, selleri og 

spekepølse sammen 
i litt olje i et par minutter. 

Tilsett deretter knuste 
tomater, krydder, linser og vann 

(ønsker du en tynnere suppe tilsetter du 
bare mere vann). La dette få ett oppkok 
og la det småkoke i 5-10 minutter. 

Toppes med parmesan og evt. pesto om 
du har med det.

Grovhakk mandlene og stek 
de i stekeovnen i 10 min på 
150 grader.
Rør eggeplommene godt sammen 
med sukker og vaniljesukker i en vid bolle. 
Stivpisk eggehvitene sammen med en klype salt. Skjær dem 
inn i eggedosisen, litt om gangen. Bland i revet sitronskall og 
de stekte mandlene. Bland bakepulver og hvetemel og sikt det 
i blandingen. Elt alt sammen til en glatt deig. Form ca. 2 cm 
(høy) x 6 cm (bred)tykke deigruller og legg dem på en plate 
kledd med bakepapir. Stekes på 175 grader i ca. 35 minutter, 
til overflaten er lysebrun. Skjæres straks i ca 2 cm brede, skrå 
biter, med en skarp kniv. Stekes så igjen i 10 minutter. Avkjøles 
og oppbevares i en lufttett boks.

1 løk
2 stenger stangselleri
50 gram sterk salami eller Chorizo (selv 
om den er spansk)
1 boks med knuste tomater (ca. 400 gram)
1 boks ferdigkokte linser (ca. 380 gram)
Ca. 2 dl vann
1 ss tørket blanding av basilikum og timian
Litt olje eller smør
Parmesan og evt. pesto 

200 g mandler, snittet eller grovt hakket
3 eggeplommer
250 g sukker
1 ss vaniljesukker (eller frøene fra en 
vaniljestang)
3 eggehviter
1 klype salt
1 ½ sitron, gjerne økologiske (skallet)
400 g hvetemel 
1 1/2 ts bakepulver
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AURORA 
BOREALIS

TEKST: BJØRN A. ESAISSEN
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FARGESPILL: Der de stadige skiftningene 
i form, posisjon og farge som gjør nordlyset 

så fascinerende. Den mest fremtredende 
fargen gulgrønn eller hvitgrønn, men det 

skifter stadig i grønt, rødt og fiolett.
Foto: Pexels, Stein Egil Liland 
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Sol, måne, stjerner og planeter hører 
med til det evige, regelmessige og 
forutsigbare på himmelen. Nordlyset, 
derimot, er skiftende og uberegnelig. 
Elektriske og magnetiske krefter 
frambringer farger og bevegelser 
som er enestående i naturen.

Nordlysets dans over himmelhvelvingen følger 
ofte et mønster, det blir som et skuespill i fem 
akter. Det begynner med en grønn glød lavt på 
nordhimmelen. Snart forsvinner det, men kommer 
så tilbake. En bred bue viser seg deretter på 
himmelen, og elegante bølger beveger seg langsetter 
buen. Så, i tredje akt, skjer det dramatiske 
endringer. En haglskur av partikler strømmer 
ned i det som kalles en nordlyssubstorm. Stråler 
av lys skyter ned fra verdensrommet og danner 
draperier. Draperier er når strålene oppstår i 
større ansamlinger på himmelen. I fjerde akt 
dannes en nordlyskrone med stråler i alle retninger 
over hodene på oss. Etter 10-20 minutter avtar 
aktiviteten. I femte og siste akt spres båndene 
ut og oppløses i et diffust lys over himmelen. 
Forestillingen er over for denne gang.

MØRKT OG KLARVÆR
Nordlys er et velkjent fenomen på den nordnorske 
vinterhimmelen. Det trenger verken å være kaldt 
eller mørkt for at det skal være nordlys. Men, 
for at vi skal se nordlyset må det være mørkt og 
klarvær, og da er det gjerne kaldt også.
Aurora Borealis er det internasjonale navnet 
på nordlys. Det betyr ”morgenrøden i nord”. 
Nordlyset kommer fra en sone høyt over 

VÅR OG HØST: Nordlys 
forekommer hyppigst senhøstes og 

tidlig om våren. Oktober, februar 
og mars er de beste måneder.

Foto: Pexels, Tobias Bjørkli
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FOTOGRAFERE NORDLYSET
Å fotografere nordlyset er ikke så vanskelig 
som man kanskje tror. Tidligere måtte man ha 
speilreflekskamera og stativ for å ta nordlysbilder, 
men nå er det mulig å ta greie bilder med 
mobiltelefoner som har gode kameraer. og gode 
kompaktkameraer.

Men, skal du ta gode bilder, trenger du litt 
mer. Beskrivelsen under sier litt om hvordan et 
kamera fungerer og hvordan vi kan bruke det til å 
fotografere nordlyset.

Man trenger et kamera med mulighet for justering 
av lukkertid, og et kamerastativ. 

Når vi skal fotografere nordlyset trenger vi et 
kamera med muligheten for lange eksponeringer. 
Eksponeringstiden er den tiden det kommer lys 
inn til bildechipen i kameraet. Denne tiden kalles 
også lukkertiden. Alle speilreflekskameraer og noen 
kompaktkamera har denne muligheten.
Nordlyset er svakt og vi ønsker så mye lys til chipen 
som mulig. På et kamera er det blenderåpningen 
som bestemmer hvor mye lys som kommer 
inn til filmen. Hvis vi kan justere blenderen vil 
blenderåpningen vises ved ett tall på linsa. Det 
laveste tall gir størst åpning og mest lys.
ISO er en indikator for lysfølsomheten til kameraet. 
Et lavt ISO-tall angir lav lysfølsomhet. Siden 
nordlyset er svakt i forhold til dagslyset, må du 
ha en høy ISO verdi når du fotograferer nordlyset. 
Ulempen ved å bruke høy isoverdi, er at støyen 
i bildet øker. Noen kameraer har en funksjon for 
støyredusering ved bruk av høy ISO verdi, men 
dette går utover skarpheten i bildet.

Støyen kan reduseres ved å bruke lavere ISO verdi 
og bruke lengre lukketid. Dette fungerer fint på 
nordlys som beveger seg sakte, men for nordlys 
med raske bevegelser vil detaljer forsvinne ved 
lange eksponeringer.

Til syvende og sist blir det snakk om et 
kompromiss, støy og detaljer eller et mer diffust 
nordlys og mindre støy.

Noen kameraer klarer selv å finne ut hvor lang 
lukkertid de skal bruke, også når du fotograferer 
nordlys.

Hvis vi skal ha lang lukkertid trenger vi et stativ for 
å holde kameraet i ro. En fjernutløser (snorutløser 
eller fjernkontroll) brukes til å starte eksponeringen 
slik at vi ikke trenger å holde i kameraet.

Friluftsliv_0620.indd   61Friluftsliv_0620.indd   61 02/12/2020   12:3602/12/2020   12:36



62    FRILUFTSLIV 2020  -  6 

PENSUM  NORDLYS

jordoverflaten, og kan sees om natten i polare 
strøk. Fenomenet oppstår når energirike partikler 
fra solen skytes inn i atmosfæren, ledet av jordens 
eget magnetfelt. Partiklene treffer luftmolekylene, 
som hovedsakelig består av oksygen og nitrogen, 
og mellom 100 og 300 kilometer fra jorden blir 
noe av kollisjonsenergien sendt ut som lys.

HVORDAN OPPSTÅR NORDLYS?
Sola sender ut en strøm av elektrisk ladde partikler 
(elektroner, protoner og heliumkjerner). Denne 
strømmen kalles solvind. De ladde partiklene 
som kommer mot jorden blir påvirket av jordas 
magnetfelt. Jordas magnetfelt styrer partiklene 
mot et ovalformet område omkring hver av de 
magnetiske polene. Solvindpartiklene kolliderer 
her med luftmolekyler i den øvre atmosfæren. 

Nordlys forekommer aldri i høyder under 
80 kilometer og sjelden over 500 kilometer. 
Gjennomsnittet for nordlys med maksimal 
intensitet er 110-200 kilometer.

SOLA
Sola har lyst i fem milliarder år. Lys- og 
varmestrålingen fra den glødende glasskulen 
er en forutsetning for alt liv på jorda. Solas 
energi blir skapt ved en kjernefusjon i dens 
indre hvor hydrogen forvandles til helium. 
Her er temperaturen 15 millioner grader, og 
trykket er 250 milliarder ganger større enn ved 
jordoverflaten. Solflekker er virvler skapt av sterke 
magnetfelt i solas overflate. På grunn av noe lavere 
temperatur enn omgivelsene, får de et mørkt 
utseende. Solflekkene er uttrykk for prosesser 

1
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som sender ladde partikler ut i verdensrommet, 
som altså kan fanges inn av jordas magnetfelt og 
skaper nordlys.

NORDLYSOVALEN
Nordlyset vises oftest og sterkest i et ovalformet 
belte omkring den magnetiske nordpol-
nordlysovalen. I Norge følger beltet kysten av 
nordre Nordland, Troms og Finnmark. Her kan 
vi se nordlys nesten hver eneste stjerneklare natt i 
vinterhalvåret. I Oslo-området kan man observere 
nordlys et par ganger hver måned, mens det så 
langt sør som Berlin knapt vises en gang hvert 
år. Nordlysutbrudd så langt sør har sammenheng 
med at solaktiviteten er høy. Da trekker nordlyset 
lengre sørover. Ved Middelhavet er nordlyset 
synlig en eller to ganger per hundreår. Utbredelsen 

1. HØYT OPPE: Nordlys forekommer aldri 
i høyder under 80 kilometer og sjelden 
over 500 kilometer. Gjennomsnittet for 
nordlys med maksimal intensitet er 110-
200 kilometer. Den store høyden gjør at 
nordlyset er synlig over store avstander. 
Nordlys over Finnmark, for eksempel, kan 
sees helt ned til Trøndelag.
Foto: Pexels, Stein Egil Liland 

2. MIDNATT: Nordlyset skinner oftest og 
sterkest et par timer før midnatt eller ved 
midnatt.
Foto: Pexels 

2
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av nordlyset på den nordlige halvkule er formet 
som en oval omkring den magnetiske nordpolen. 
Her ser vi tydelig hvorfor Nord-Norge er ”det 
milde nordlyslandet”. Overalt ellers befinner 
ovalen seg over kalde og tynt befolkede land- eller 
havområder.

HYPPIGHET
Selv under nordlysovalen er det variasjoner i 
forekomsten av nordlys. Det må være mørkt for 
å kunne se nordlyset, og det må være klarvær 
for nordlyset ligger høyt over skydekket. Det 
finnes også andre variasjoner: Nordlyset skinner 
oftest og sterkest et par timer før midnatt eller 
ved midnatt. Sterke nordlys forekommer gjerne 
med cirka 27 dagers mellomrom. Grunnen er at 
nordlyset er sterkest når et aktivt område på solas 

overflate vender mot jorda. Sola roterer med en 
periode på cirka 27 dager. Nordlys forekommer 
hyppigst senhøstes og tidlig om våren. Oktober, 
februar og mars er de beste måneder. Forekomsten 
av nordlys varierer med solflekkperiodene, som 
har en 11-årssyklus.

FARGER OG INTENSITET
Mens sollyset inneholder all synlige farger i 
blanding, og framstår som hvitt for våre øyne, 
inneholder nordlyset bare visse spesielle farger. 
Dette kommer av at nordlyset skapes gjennom 
lysutsendelser fra atomer og ioner i atmosfæren 
når disse blir truffet av partikler i solvinden.
Svakt nordlys har tilnærmet samme lysstyrke som 
Melkeveien. Melkeveien, vår galakse, kan sees 
som et diffust, lysende belte over himmelen på 
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stjerneklare netter. Middels sterkt nordlys blender 
de fleste stjernene. Sterkt nordlys kan måle seg 
med månelyset. Da er nordlyset mye sterkere enn 
lyset fra alle stjernene samlet.

HØYDER
Nordlysets farger varierer med høyden. Det sterke, 
grønne lyset oppstår i området mellom 120-180 
km. Over dette finner vi det røde nordlyset, mens 
blått og fiolett hovedsakelig opptrer under 120 
km. Når det ”stormer” på sola, opptrer røde farger 
mellom 90 og 100 km over bakken. Noen ganger 
kan man se et fullstendig rødt nordlys, særlig på 
lave breddegrader. I tidligere tider ble dette ofte 
misoppfattet som en stor brann bak horisonten.

FORSKNING I DAG
Det er gjort store fremskritt innen nordlysforskningen. 
Mens vi i begynnelsen av århundret var mest opptatt 
av selve lysutsendelsen og nordlysets karakteristiske 
egenskaper som beliggenhet, høyde, form og farge, 
er hovedoppgaven i dag å studere de prosesser 
som fører til at nordlyset oppstår i ulike former og 
forklare de raske forandringene i tid og rom som 
er så fremtredende. Forskerne er spesielt interessert 
i vekselvirkningen mellom solaktiviteten og jordas 
nære miljø. De seneste tiårs økte oppmerksomhet 
om mulige klimaendringer har gitt en forsterket 
interesse for nordlysforskningen. Atmosfæren i 
høydeområdet der nordlyset oppstår er også viktig 
for klimautviklingen.
Kilde: Deler av denne teksten er fra Nordnorsk 
vitensenter.

NORDLYS: Mens vi i nord 
benytter navnet Aurora 
Borealis blir det på den 

sørlige halvkule hetende 
Aurora Australis. Fellesnavnet 

Aurora Polaris, eller polarlys 
på godt norsk. Aurora betyr 

«morgenrød» på latin.
Foto: Pexels, Stein Egil Liland 
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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.polarsirkelen-friluftsrad.no

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 

friluftstiltak, informasjonsmateriell og annet av interesse 
for friluftsfolk.Friluftsrådene er interkommunale 

samarbeidsorganer som sikrer og forvalter 
friluftsområder, informerer om friluftsmuligheter, 

initierer aktivitetstiltak og er høringspartnere i 
saker som angår friluftsliv. Friluftsrådene har valgt 
forskjellige arbeidsformer, men alle svarer gjerne på 
spørsmål om friluftsmuligheter og arrangementer i 

egen region. 27 Interkommunale friluftsråd med 239 
medlemskommuner, som dekker over 80 % av landets 

befolkning.

FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

MORTEN DÅSNES, 
FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

Høstmørke. Snø som ikke kommer. Stengte treningssentre. Hjemmekontor. 
Smittefrykt. Avlyste og utsatte kulturtilbud. Ingen julebord. Nødlandslag. 
Foreningsliv på sparebluss. Ingen organisert trening. Klemmerestriksjoner. 
Aleinelunsj. Avstandsregler.
Det er krevende tider. For trivsel. For fysisk og psykisk helse.
Da er det godt at naturen er der. Døgnåpen i hverdag og helg. Der kan vi 
fortsatt hente krefter. Naturen er beste treningsarena – for kondisjon, for 
koordinasjon, for styrke og bevegelighet. Naturen gir opplevelser og ro – 
hjelper oss til å tenke de gode og konstruktive tanker, sette ting i perspektiv. 
Fremmer kreativiteten. Naturen er stor nok til sosialt fellesskap også med 
avstandsregler. Du kan gå tur, løpe og leike sammen med den vesle flokken 
din. Dere kan sitte sammen rundt bålet – kjenne varmen fra det og fra 
hverandre. Ingen avstandsregler er så rigide at du ikke kan smile og si hei 
til alle du møter på din sti.
Allemannsretten er adgangskortet til den fantastiske naturen. Et 
unikt adgangskort som vi alle har og kan bruke når vi vil i hele landet. 
Helt gratis. Allemannsretten skiller ikke mellom rik eller fattig. Den 
altomfattende tilgangen til å bruke norsk natur gjelder akkurat like mye 
for gjeldsslaver som for milliardærer. For bostedsløse like mye som for 
grunneiere. Allemannsretten skiller ikke mellom lesbiske, homofili, bifile, 
transseksuelle eller heterofile. Den ser ikke en gang forskjell på nasjonalitet 
eller hudfarge. Den spør heller ikke om tro og religion – men jeg tror at du 
som er opptatt av å ta vare på naturen, er ekstra velkommen. Knapt noe er 
mer sosialt utjevnende enn allemannsretten.
Uten allemannsretten ville vi vært en fattigere nasjon. Uten allemannsretten 
ville de menneskelige kostnadene av koronapandemien vært betydelig 
større, og helseutgiftene for staten mye høyere. Allemannsretten er en 
grunnmur i det norske samfunn som særlig kommer til sin rett når det 
røyner på. Likevel er det fortsatt politiske partier som bruker krefter på å 
kjempe imot at den skal bli en del av grunnloven. Forstå det den som kan, 
etter årets erfaringer. Det mest verdifulle i samfunnet må det være plass til 
i grunnloven – og de viktigste rettigheter må ha den sterkeste beskyttelse 
lovsystemet kan gi.
Ingen adgangskort gir rett til bøllete opptreden. Ikke til å kaste søppel 
eller gjøre fra seg hvor som helst. Ikke til å være til sjenanse for andre 
eller til å ødelegge eierens områder, bygg eller inventar. Husk det når du 
bruker allemannsretten flittig til fantastiske turer i førjulstida, i jule- og 
nyttårsdagene! 

DET VIKTIGSTE 
ADGANGSKORTET GJELDER 

ALLTID, FOR ALLE OG ER GRATIS

INTERNKOMMUNALEFRILUFTSRÅD

INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE
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AV INGRID LARSEN WIGESTRAND, FL

Pandemien påvirker friluftsliv og livet i sin alminnelighet. 
Friluftsrådene gir her magasinet noen tips til aktiviteter 
i nærmiljøet. Ikke tips toppturene, men noe som 
lett kan gjøres innenfor det som er den gjeldende 
smittevernsprotokollen. Første og viktigste tips – utnytt 
dagslyset for de som har! 

En tur ut, enten midt på dagen eller på ettermiddagen, 
gir et kjærkomment avbrekk fra stillesittingen inne og 
stresset som kan bygge seg opp mot julen. For vi vet jo at 
vinterdagene kan ofte være over på et blunk med mørke 
morgener og ettermiddager. Dette gjør det vanskeligere 
å komme seg ut og finne på ting ute. Det er kanskje 
enklere å tjuvstarte på julefilmene eller tråle internett for 
gavetips i stedet for å ta en tur ut. 

TIPSGENERATOR
Her er noen flere små og store tips for deg og dine til 
aktiviteter, som kanskje gjør det enda mer motiverende å 
komme seg ut, også i de vintermørke månedene. 

TELLTUR OG ANNEN TURREGISTRERING
Ingenting er som et mål! Det er det hvert fall mange 
store og små som er enige i. Turregistrering er mer 
populært enn noensinne og det skjønner vi godt. Enten 
du liker konkurranseelementet eller om du liker å få tips 
til turer så har TellTur og andre turregistreringssystemer 
noe veldig fengende ved seg. Man kan finne nye turer, 
registrere aktiviteten sin, konkurrere mot venner eller 
ukjente og man har et mål for turen, uken eller måneden. 
Noen steder er TellTur avsluttet for sesongen, men 
mange steder i landet er registreringen åpen fremdeles. 
Og uansett så ligger turforslagene inne i appen, og bidrar 
til turinspirasjon. Det er kanskje dette vi trenger for å 
komme oss ut? Bli med du også – det er din tur! 

INGENTING ER SOM BÅL I MØRKET
Å lage bål for lyse opp i mørket kan være skikkelig 
magisk. Bålet åpner for gode samtaler, matlaging og 
samarbeid og opptenning, holde liv i bålet og slukking. 
Det finnes mange gode tips til mat man kan lage på bål, 
se her for inspirasjon. Pølser er jo en kjent klassiker, men 
nå finnes det løsninger som gjør at både kanelboller, 
popkorn og pizza er enkelt og litt annerledes. Bålstunden 
blir kanskje enda mer innholdsrik med gode historier 
eller eventyr. Hent frem historier fra egen barndom eller 
ta med en bok ut til bålkosen. Og går dere inn på sidene 
til Norsk Friluftsliv finner dere mange gode tips. https://
norskfriluftsliv.no/fem-tips-til-smakfull-mat-pa-balet/

TIPS TIL UTEAKTIVITET I DEN 
MØRKE PANDEMITIDEN
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LOMMELYKTTUR
Bytt batterier eller sett i laderen – nå skal det lyses! Er det 
et område som det ikke finnes gatelykter i nærheten? Da 
er det perfekt! Finn frem lommelykter – hodelykt eller 
håndholdt og gå ut i mørket. Her kan det gjøre mange 
ting, hvis dere har med reflekser kan se lyse og se hvor 
langt vekke dere seg dem, dere kan lyse på vanndråper 
hvis det regner, og se hvor langt ulike lommelykter klarer 
å lyse. Hvis dere har flere lykter kan sete lage et lys-show 
der dere lyser opp de kuleste elementene, en krokete 
stubbe, en liten bekk, eller et vinterbart tre. Dette er 
lys-kunst og fantasien setter grenser. Hvorfor føles det å 
annerledes ut i et kjent område når det ikke er dagslys? 
Ville dere at det skulle vært gatelys overalt? Hører dere 
flere lyder rundt dere, uten lykter, i mørket? 

AKTIVITETSTIPS FOR SKOLER OG BARNEHAGER OG 
FAMILIER!
Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund har 
laget et hefte der vi har satt sammen tips til 10 ulike 
aktiviteter man kan gjøre utendørs, samtidig som man 
øver på kompetansemål. Dette heftet er en smakebit på 
alt det som finnes av undervisningstips til lærere. Både 
Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund har 
mange tips på sine nettsider. Heftet er satt sammen for 
å inspirere skoler og barnehager, men aktivitetene er så 
morsomme og enkle at dette passer godt for familier 
også. 

OPPLEV SEVERDIGHETER
Er det ikke typisk at man ikke har prioritert de 
severdighetene man finner nærmest der man selv bor? 
Finnes det en hytte, en topp eller en kunstinstallasjon du 
ikke har sett, men som andre reiser langt for å få med seg? 
Gi en gave til deg selv og opplev de unike severdighetene 
i ditt område. Vi tror de fleste vil bli overasket om de går 
inn på sidene https://kulturminnesok.no/ og leter etter 
severdigheter i sitt nærmiljø. (Se foto websider)
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

JAKT PÅ STOLPER I NÆRMILJØET
Stolpejakten finnes i veldig mange byer og tettsteder. 
Dette er en aktivitet der målet er å finne og registrere 
så mange stolper som mulig. Man bruker en app der 
stolpene viser på et kart. Da er det bare å gå, løpe, sykle 
eller skate av gårde for å finne stolper. Stolpene står i 
gjennomsnitt 500 m fra hverandre, så her er det mulig 
å få tak i en god del på relativt kort tid. Men pass på – 
dette er avhengighetsskapende! 

RYDD TIL JUL!
Selv om det er mørketid så er det mye søppel rundt 
omkring. Det kommer bare an på om en ser seg rundt, 
gjerne med lommelykt. Det kan gjøres stor innsats i ditt 
nærmiljø i appen Rydde eller på hjemmesiden Rydd 
Norge. Her finner du også hvor du kan få hansker og 
poser for å samle søppelet i og hvor det kan leveres. En 
fin aktivitet for hele familien. Tips! På hjemmesidene til 
Hold Norge Rent finner du mye mer informasjon om 
trygg rydding https://holdnorgerent.no/ 

Eller let opp appen Rydde på Android eller IOS.  

UT.NO OG GODTUR.NO
Friluftsrådene samarbeider tett med DNT og Statskog 
om turportalen og appen www.ut.no

Her finner du mengder av gode turtips og inspirasjon 
til et aktivt friluftsliv. I tillegg driver vi turportalen www.
godtur.no hvor det finnes mange gode beskrivelser av 
turområder og turer. Kanskje det kan være en god start 
på en fin liten nærtur med din lille gruppe?

FISKE
Høst og tidlig vinter kan fiske også passe som aktivitet 
kanskje for den som liker det. Det kan ofte være et fint 
mål for å være ute og det kan jo kombineres med mye 
annet som passer for alle. Nettstedet fishspot har mange 
godt tips til elever og områder og annet som det kan være 
nyttig å vite om. https://fishspot.no/hoestfiske-fjell-elv/ 

DET SNØR DET SNØR – TIDDELIBOM, TIDDELIBOM!
Noen steder har snøen kommet og det gir mange 
muligheter for aktivitet! Her er det vel kanskje slik at 
man ikke trenger tips for å finne på noe, men kanskje er 
det noe av dette som ikke er prøvd før? 

I snøen kan man for eksempel: 
Bygge en snølykt 
Kaste høyest mulig med snøball på en stolpe/vegg
Bygge en snømann
Lage en drømmefanger
Snøsisten
Lage en engel i snøen
Og mye mer! 
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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 399,-
» Du sparer penger. En årgang i løssalg koster 594,-
» Du får et av Norges mest miljøvennlige friluftslivmagasin.

Neste utgave  (1utg)  kr 89,-
Send FRI3 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780

Ett års abonnement (6utg) kr 499,-
Send FRI6 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780

To års abonnement (12utg) kr 749,-
Send FRI12 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780

Tre års abonnement (18utg) kr 999,-
Send FRI18 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780

Kun nettutgaven    kr 399,- 
(alle utgaver f.o.m. 2018)
Send Sommer2020 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780

Eksempel: FRI6 Ola Nordmann,
Friluftsveien 19 B, 7221 Melhus

Friluftsliv_0620.indd   70Friluftsliv_0620.indd   70 02/12/2020   12:3602/12/2020   12:36



BESTILL PÅ 

FRILUFTSLIV.NO

ELLER MAIL TIL 

ABO@FRILUFTSLIV.NO

Gratis velkomstgave 
til nye abonnenter

Lue fra Aclima i 100 % merinoull.
Veiledende pris på lua er kr 399,-.

Så fort vi har registrert din innbetaling, sender vi deg nyeste 
utgave av magasinet og ei Aclima-lue.

F
oto: B

jørn A
. E

saissen
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PÅ LEITING ETTER 

julestemninga
Aldri leiter vi så grundig etter noe som på denne tida av 
året. Vi leiter etter julestemninga. På loftet og i kjelleren, 
i skuffer og skap. I butikker og på kjøpesentra også. Der 
springer vi rundt oss selv, eller står i kø. Med en meter 
avstand selvsagt, det blir lange køer i år. 

Dompapen er også på leiting, den leiter etter mat. Djupt 
inne i skogen er det blitt så mye vinter at det er vanskelig 
å finne noe. I gamle dager kom fuglen fram til gårdene når 
det nærmet seg jul. Der kunne det være sølt noe korn og 
grasfrø på gårdsplassen, eller satt ut kornband. Folk satte 
pris på denne fargeklatten i ei krevende mørketid. Derfor 
ble dompapen selveste julefuglen.

En kjøpmann av den eldre garde fortalte at 
julestemninga kom med gravenstein-epler fra Hardanger. 
Duften av eplene spredte seg i hele butikken. Det var ekte 
julestemning det, mente han. Men det er lenge siden.

Det ble julestemning i skogen, da dette motivet dukket 
opp. En dompap på en einebærbusk med snødryss.

Kan det være fare for at vi går oss litt vill, på leiting etter 
julestemninga?

TEKST OG FOTO: STEINAR VÆGE
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VI HOLDER DEG OPPDATERT PÅ NYTT TURUTSTYR

UTSTYR

Nextorch myStar hodelykt i oppladbar 
versjon har de siste årene blitt meget 
populær i hodelyktmarkedet, blant 
annet på grunn av meget god komfort.
Nå er den oppladbare versjonen 
oppdatert med økt lysstyrke, fra 550 
lumen til 760 lumen. I tillegg har det 
kommet en versjon med samme 
design som bruker 3 stk. AA batterier 
og likevel har en maksimal lysstyrke 
på hele 600 lumen.
Men den største nyheten er den 
tredje varianten som leveres med 
oppladbart batteri, men som har 
den muligheten at det oppladbare 
batteriet kan skiftes ut med 3 stk. AA 
batterier. Meget kjekt når du er på 
steder uten lademulighet.
Prisen på de tre ulike modellene er kr 
469,-, 900,- og 1.200,-.

MER INFO: www-alterno.no

NEXTORCH 
MYSTAR 
HODELYKT
– NÅ I 3 VARIANTER
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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

BESKRIVELSE:
Keron 3 GT er et helårs 3-mannstelt fra 
det svenske firmaet HILLEBERG THE 
TENTMAKER. 

Keronmodellene er flaggskipene blant 
Hillebergs tunneltelt – GT-modellen har 
forlenget fortelt. Teltet er ekstremt robust og 
er beregnet til all slags bruk. Teltene kan med 
fordel brukes på turer der styrke og kvalitet 
prioriteres framfor vekt. Keron GT er blant 
Hillebergs mest solide teltmodeller, med 
ytterduk i Kerlon 1800 og 10 mm Stenger. 
Den kraftige utførelsen gjør, sammen med 
god plass og doble innganger, teltene til gode 
helårstelt som med fordel også kan brukes 
over tregrensen. Keronmodellene passer 
godt på turer i snørike områder hvor det kan 
forekomme raske temperatursvingninger. De 
er enkle å sette opp og smidige å pakke ned, 
viktig på langturer der man forflytter seg hele 
tiden. Men de fungerer også utmerket som 
mer permanente leirtelt.

Da Hilleberg presenterte Keron på 
markedet ble teltet raskt en favoritt for 
polarekspedisjonene fordi teltet er solid og 
stabilt, romslig innvendig og lett å håndtere. 
Disse egenskapene har gjort teltet meget 
populære blant alle kategorier friluftsfolk, 
som fjellførere, fjellredningstjenesten og 
militære spesialenheter. Modellen passer 
også godt for barnefamilier, fotturister og 
vanlige brukere som vil ha et meget stabilt 
telt som tåler en støyt, men som likevel ikke 
veier for mye. Teltet holder for bruk i mange 
mange år. Keron GT er et godt valg for alle 
villmarkseventyr, fra krevende langturer om 
vinteren til fotturer av varierende lengde 
i skog og fjell. GT-modellen er, med sine 
ekstra store fortelt, meget anvendelig for 
den som har hund og for syklister, brukere 
som ofte trenger litt stor plass for pakning og 
utstyr. Et eksempel: Det er plass til to sykler 
i Keron GTs forlengede fortelt!
Hilleberg-teltet leveres med yttertelt, 
innertelt, barduner, med strammere, 

stenger, plugger, oppbevaringsposer for 
telt, stenger og plugger, resevestangdel 
med reparasjonshylse samt instruksjoner. 
«Nettovekt» er innertelt- og yttertelt samt 
stenger. «Bruttovekt» er telt inkludert alt som 
følger med.
Da Hilleberg først introduserte Keron, ble 
det raskt – og forblir i dag – standardteltet for 
polarekspedisjoner på grunn av sin suverene 
holdbarhet, utmerkede stabilitet i høy vind, 
romslig interiør og enkelhet. De samme 
egenskapene har gjort Keron og Keron GT-
modellene til kontinuerlige favoritter av alle 
som ønsker et telt som er usedvanlig solid, 
men likevel relativt lett i vekt, som vil fungere 
for enhver situasjon, og som vil takle mange 
års bruk.

OPPLEVELSE I BRUK:
Dette teltet har vi prøvd i 18 måneder på over 
50 overnattinger, alle årstider. Teltet er lett 
og kjapt å sette opp, takket være systemet 
med romslige, utvendige stangkanaler. 
Stangkanalene er sydd så vide at man 
kan få dobbelt sett med teltstenger inn, for 
maksimal stabilitet i uvær.

Det første vi la merke til etter at vi hadde 
satt opp teltet for første gang var hvor 
stort og romslig det var innvendig. Det 
er jo en kjempebolig! 3,4 m² i innerteltet 
på et 3-mannstelt er luksusplass. Er 
man to personer på vintertur, så er dette 
drømmeboligen. Alt av utstyr (ski og pulker) 
kan plasseres inni ytterteltene og inni 
innerteltet (alt innhold i pulken). 

Det er små reflekslapper på ytterduken 
og innsydd refleks på alle bardunsnorene, 
noe som gjør det betydelig lettere å finne 
tilbake til leiren når det har blitt mørkt. Det 
er myggnetting på alle dører (yttertelt og 
innertelt) og ventiler. Veldig kjekt med 
så mange myggnettinger når insektene 
svermer om sommeren.
To innganger og to fortelt sørger for at en dør/
åpning alltid kan plasseres vekk fra vinden. 

KERON 3 GT
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UTSTYR  TEST

Prøv likevel å plassere teltets kortsider mot 
vindretningen slik at vinden får minst mulig 
tak i bredsiden på teltduken.

Forteltet er så stort at man kan plassere 
både pulker (vinter) og sykler (sommer) inni 
– også de lange fluestengene om du deler 
dem på midtleddet.   

Vi har laget en kort demovideo der vi viser 
hvordan dette teltet skal monteres og settes 
opp. Den filmen finner du på vår Facebook-
side: FFRILUFTSLIV – MAGASIN FOR 
NATUROPPLEVELSE 

Det ligger også en god instruksjonsvideo 
på: www.hilleberg.com

Jeg må innrømme jeg var meget skeptisk 
til et telt som ikke hadde stormmatter. 
(Hilleberg kan sy på stormmatter på teltet, 
om du ønsker det). Den eneste gangen jeg 
fikk problemer med dette teltet var da jeg 
slo leir på ei sandstrand. Sanda var så løs 
at pluggene ikke ville sitte. Jeg fant heller 
ingen store steiner eller trestokker for å 
bardunere teltet. Jeg valgt å la teltet stå på 
sandstranda og gikk noen hundre meter 
lenger opp i elven for å fiske. Plutselig kom 
det noen kraftige vindkast. Jeg ser at teltet 
begynner å røre på seg. Med ett letter det fra 
bakken og ruller og fyker bortover mot elva. 
Jeg kaster fra meg fiskestanga og løper som 
en gal nedover mot teltet. Akkurat idet det 
treffer vannet får jeg tak i teltet.

Nå er ikke dette teltkonstruksjonen sin 
skyld at det blåste avgårde, men hadde det 
vært stormmatter på teltet så kunne jeg lesset 
mengder med sand oppå stormmattene. 
Dette er den eneste episoden jeg følte at det 
hadde vært et ekstra pluss med stormmatter 
på teltet.

Om vinteren er det en fordel å grave/
trampe til ei grop der du plasserer telt nedi. 
Det holder med ei grop eller nedtrampet 
plass på cirka 20 centimeters dybde. Dette 
gjør at teltet står mest mulig stabilt når 

vinterværet raser.
Teltet står stødig og bra det, med bruk av kun 
markpluggene/snøpluggene. Men blåser det 
opp, er det lurt å bruke flere av bardunene.

OPPSUMMERING/ANBEFALING:
Hilleberg skriver at denne telttypen er deres 
«flaggskip.» Og det skjønner jeg godt. I 
løpet av de 30 siste årene har jeg brukt syv 
forskjellige telttyper beregnet for helårsbruk. 
Dette Hilleberg-teltet er helt klart den beste 
turboligen av dem alle. Det skyldes først og 
fremst at teltet har en god stabilitet i sterk 
vind, har et meget romslig interiør, det er 
veldig enkelt å sette opp, virker meget solid 
og er relativt lett i vekt.

Dette Hilleberg-teltet er ganske kostbart, 
men så må man være klar over at man får 
kvalitet. Man får absolutt det man betaler for; 
et av verdens beste ekspedisjonstelt!

Keron GT er tunnelteltet uten 
kompromisser. Det gir deg maksimal plass, 
brukervennlighet og komfort.

Dette er rett og slett et solid og sikkert telt. 
En nylonbolig som gir trygghetsfølelse selv 
om uværet raser der ute. Et ekspedisjonstelt 
i ypperste klasse. Og jeg har lyst til å 
fremheve atter en gang – et luksustelt, på 
grunn av stor og god plass innvendig, både 
innerteltet og ute i de to ytterteltene.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
Innganger: 2
Nettovekt: 4,0 kg
Bruttovekt: 4,8 kg
Høyde innvendig: 105 cm
Areal innertelt: 3,4 m²
Areal fortelt: 2,8 m² x 1,3 m²
Utvendig lengde: 508 cm
Stenger (10 mm): 4 x 328 cm
Teltplugger: 22 Y-Pegs
Påmonterte bardunsnorer: 10 stk.
Pakket størrelse: 50 cm x 21 cm

PRIS: 13.900,-
VEKT: 4 KILO

BRUKT: OVER 50 DØGN
MER INFO: WWW.HILLEBERG.COM

TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN
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BESKRIVELSE:
Modell: GUARD ADVANCE GTX
Dette er en varm og kraftig fjellskisko i 
fullnarvet lær, med god støtte og komfort 
for krevende skiturer på fjell og vidde. 
Denne videreutviklingen av den klassiske 
fjellskiskoen Skarvet/BC Advance GTX er 
en forsterket modell som passer ypperlig til 
turer i enda mer kupert terreng med brattere 
nedkjøringer. Støvelen er vinterfôret med 
GORE-TEX, har en stabil og varmeisolerende 
binnsåle, samt anatomisk innleggssåle.
GORE-TEX Insulated er brukt for ekstra 
isolasjon ved lave temperaturer. Vann og snø 
er blokkert mens svetten lett fordamper fra 
innsiden av støvelen. Den isolerende fôringen 
beskytter mot lave temperaturer og gir et 
tørt, varmt og behagelig klima for føttene. 
Membranen er 100 prosent vanntett, slitesterk 
og har god pustevennlighet med isolerende 
egenskaper for bruk under kalde værforhold.
Med Memoryfoam for komfort og ekstra god 
passform i hælen for å hindre gnagsår, kan du 
nyte selv de tøffere turene og nedkjøringene. 
Helkalosjeringen sørger for ekstra beskyttelse 
og levetid.
Stabiliteten og varmen i skoen gjør dette også 
til en meget godt egnet støvel for turskøyter.
Gitte snø-/skareforhold er en ekstrem 
påkjenning på skoens materialer, og ved bruk 
under slike forhold må økt slitasje forventes.

ERFARINGER ETTER BRUK:
Jeg har testet denne skomodellen vinter og 
vår 2020. Over 50 skiturer har det blitt, på 
fjellet og i skogen. Det meste av turene har 
vært med fjellski utenfor spor og løyper.  
Dette er sko som gir deg godfølelsen med 
engang du har tatt dem på. Fjellskiskoen 
sitter stødig på foten og er stabil. Den er lett 
og meget varm. Læret er tykt. Polstringen på 
innsiden er tykk, myk og god. Noe som gjør at 
jeg ikke har fått gnagsår, og som gjør skoen 
stødig og fast rundt ankelen.
Det er ingen slitasje på denne vintermodellen, 

PRIS: 4.299,-
VEKT: 725 G PR SKO/STØVEL (EU 42)

SÅLE: ROTTEFELLA BC
SKAFTHØYDE: 17.5 CM (EU 42)

BRUKT: CA. 50 SKITURER
MER INFO: ALFA.NO

TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN

ALFA
FJELLSKISKO
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verken på såle, overlær, skolisser eller 
innerfôr. Og det er jeg noe overrasket over, 
fordi disse skoene har fått skikkelig juling. 
De er hardt brukt under tøffe forhold, som 
skareføre, is og heftig kulde. Jeg har ikke 
stelt eller smurt skoene i det hele tatt, men 
det kommer jeg til å gjøre før vinterens bruk. 
Eneste lille synlige «skade» er at Alfa-logoen 
fremme på kalosjeringen er blitt noe utslitt, 
men det er jo kun kosmetisk, og er ingen 
reduksjon av vintermodellens egenskaper.
Et tips kan være å kjøpe skoene ett nummer 
for store, slik at du kan få plass til tykke ullsåler 
og tykke ullsokker. Kjøper du skoene store, 
blir det også mer plass, slik at du kan røre på 
tærne. Da fryser du ikke så lett på beina.

OPPSUMMERING/ANBEFALING:
Så langt har jeg ingenting å utsette på denne 
skomodellen. Totalt sett er jeg meget godt 
fornøyd og gleder meg til å bruke dem utover 
vinteren. Dette er uten tvil et skopar man kan 
stole på! Prisen kan kanskje virke noe høy, 
men til gjengjeld får man soliditet og kvalitet 
for pengene.
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BESKRIVELSE:
Dette er den minste sekken i Talon-
serien, den kommer også i størrelse 18, 
22, 33 og 44 liter. Et hovedrom i tillegg 
til lite ytterrom og innvendig rom, alle 
med glidelåstilgang. Hovedrommet kan 
åpnes/snurpes inn med egen låsestrikk 
fra utsiden. To små åpne sidelommer, 
i tillegg til to glidelåsrom i magebeltet. 
Eget feste for sykkelhjelm, også fester 
for vandrestav og isøks. Mulighet for 
å slakke på hovedstrikken og utvide 
hovedrommet. Diverse muligheter for 
stramming/regulering av bærestropper. 
Airscape ryggventilasjon.

OPPLEVELSE I BRUK: 
Denne lille sekken har såpass mange 
funksjoner at det tar litt tid å bli kjent med 
den. Den kan brukes som en helt vanlig 
sekk, eller reguleres til å sitte tight og fint 
til kroppen, for eksempel ved løping eller 
stisykling. Smålommene i hoftebeltet kan 
brukes til ting du kan trenge i fart, som 
energibarer, mobiltelefon eller et godt 
sammenbrettet kart. Glidelåsdragerne 
er såpass store at man kan bruke dem 
med hansker og votter på, et pluss. De 
små strikklommene i bæreremmen over 
skulderen har et mindre bruksområde, 
her et kun plass til små energibarer, et lite 
multiverktøy, eller lignende. 
Sidelommene er også strikkbelastet 
og kan ha for eksempel drikkeflasker, 
hansker, lue, reserveslange, etc. 
Lommene er plassert slik at det er mulig 
å få tak i ting derfra, uten å måtte ta av 
sekken.

Ryggventilasjon og bæresystem er 
kanskje den største oppturen ved Talon 
11 og gjør den svært komfortabel. Netting 
og ventilasjonsribber mot ryggen gjør at 
den kjennes ikke særlig klam selv under 
høy aktivitet. Ventilasjonsprinsippet er 
også bygget inn i skulderremmene og 
hoftebeltet. Denne sekken er laget for å 
kunne trene med. 
Strikker og spenner og glidelåser er det 
første som går i stykker på en sekk, men 
her er alt fortsatt intakt selv etter mye 
bruk. 
Men – glidelåsen til hovedrommet har 
en irriterende evne til å kjøre seg fast i 
glidelåsklaffen, hver eneste gang den 
brukes. På skitur er det lite gunstig å 
måtte stå med bare fingre og jobbe for 
å få løs glidelåsen. Dette er en side med 
sekken som er blitt verre over tid. Men at 
glidelåsen i det hele tatt fungerer, etter 
kanskje tusen åpning og lukkinger er 
tross alt et bra tegn. Sømmene i sekken 
er også hele.

OPPSUMMERING/ANBEFALING: 
Aktivitetssekken Talon 11 har diverse 
nyttige og stilige detaljer og fungerer bra 
til turer du ikke skal ha med mye vekt 
eller volum. Størrelsen setter naturlig 
nok begrensninger på hvor mye kan 
få med på en tur. For eksempel, er det 
knapt plass til isolasjonsplagg av en viss 
størrelse. Men om 11 liter nok for ditt 
behov, er dette absolutt en sekk du bør se 
nærmere på. Etter flere års bruk må det 
sies at slitestyrken er være overraskende 
god, også med tanke på at dette er en 
ganske lett sekk. 

OSPREY TALON 
11 SEKK

– LANGTIDSTEST
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TEST  UTSTYR

PRIS: 1.000.-
VEKT: 630 GRAM

BRUKT: MER ENN 500 DAGER. MEST PENDLERSYKLING, MEN 
OGSÅ EN DEL STISYKLING OG SKITURER

MER INFO: WWW.OSPREYEUROPE.COM/SHOP/NO_NB/TALON-11-17
TESTET AV: ØYVIND WOLD
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UTSTYR  TEST

BESKRIVELSE: 
Ytterskall: Votter med skall i polyester/spandex, 
fôr: ull/polyester. 10.000 mm vannsøyle. 
Stramming på håndledd, klips for å koble 
vottepar.
De som har fulgt mine tester over tid, har 
sikkert fått med seg at jeg fryser ekstremt lett 
på hendene. En skuff full av votter og hansker 
til tross, fingrene dovner, blir hvite, vonde og 
følelsesløse etter kort tid utendørs, i temperaturer 
fra fire-fem varmegrader og nedover. Jeg er 
alltid på jakt etter varme votter.

OPPLEVELSE I BRUK:
Stormberg Isbre kjentes svært varme ut inne i 
butikken – og er det faktisk ute i kulda også. De 
er brukt på lange sykkelturer rundt null grader, 
uten at jeg har følt meg kald, en stor opptur. 
Noe jeg ikke hadde ventet, er at de også har 

vist overraskende god vanntetthet. På tur ute 
en novemberdag med sammenhengende regn, 
tok det tre timer før vannet trenge gjennom, noe 
som i min bok kvalifiserer til mer enn godkjent, 
og mer enn alle andre votter jeg har vært borti. 
De er også brukt på noe kortere turer, ned til fem 
kuldegrader, og har holdt varmen akseptabelt 
da også.
Strammemekanismen på håndleddet er laget 
slik at den kan brukes med vottene på, fin detalj. 
Mansjettene er gode og lange, noe som er viktig 
for frysepinner. Ytterstoffet i votten virker solid, 
og har ikke viste tegn til sprekker, rifter eller 
sømmer som går opp.

OPPSUMMERING/ANBEFALING:
Ikke de rimeligste vottene på markedet, men 
her får du til gjengjeld god vanntetthet, gode 
materialer – ikke minst god isolasjon og varme. 
Lett å anbefale.

STORMBERG
ISBRE VOTTER

PRIS: 499,-
VEKT: 166 GRAM

BRUKT: EN VINTERSESONG, 
SYKKELPENDLING OG HVERDAGSBRUK

MER INFO: STORMBERG.NO
TESTET AV: ØYVIND WOLD
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SKARPE VENNER 
FØLGER DEG  
LIVET UT
BRUSLETTO.NO

NORGESKNIVEN 21 CM 
Brusletto Norgeskniven er en tradisjonell tollekniv  
som kan brukes til det meste. Den har et bredt, rettslipt  
blad med en lengde på 9,3 cm. Holk og knapp er i nysølv  
og kniven er beskyttet av en farget okselærslire med 
sikkerhets innlegg og låsestropp. Bladet er laget av  
rustfritt knivstål og skaftet er laget av oljet flammebjørk. 
Kniven leveres i gaveeske.

Brusletto er Norges eldste knivprodusent med 
knivproduksjon av høy kvalitet siden 1896. Alle våre 
norskproduserte kniver leveres med livstidsgaranti 
mot fabrikasjonsfeil.
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MADE IN NORWAY
6  -  2019 FRILUFTSLIV    2

GavetipsGavetips
Hva gir du turkompisen, som har alt fra før, i 
julegave? Et tips: Hva med et gaveabonnement 
på miljømagasinet Friluftsliv? Det er en 
kreativ og inspirerende jule-gave som varer 
i et helt år. Send en mail til: abo@friluftsliv.
no eller gå inn på www.friluftsliv.no
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MAGASIN FOR NATUROPPLEVELSE

TIDSAM 1142-06
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NR. 6 - 2020 KR 99

24. ÅRGANG AV FRILUFTSLIV

TIPS OG RÅD OM
VINTERTELTING

FJELLENES 
MAGISKE KRAFT

ISFISKE I 
REISA NASJONALPARK

PAKKELISTE 
FOR LANG SKITUR

19-ÅRING GÅR 
NORGE PÅ LANGS

FRILUFTSLIVPROFILEN:
HELGA SYNNEVÅG LØVOLL

FAKTA OM 
NORDLYSET

STØRSTE
for turglade menneskerMØTEPLASS

PÅ NETT OG MOBIL

Norges

Opplevelser er best sammen!

Bli medlem på www.turvenn.no eller last ned vår mobilapp  
ved å søke etter «Turvenn» i App Store eller Google Play.
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