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G-1000 LITE ECO

Holdbar, lett, anvendelig
Fjällrävens eget lette materiale. Laget av bomull
og polyester med impregnering uten fluorkarbon.
Kan brukes med Greenland Wax.

EKSTRA STORT SOMMERNUMMER
TURTIPS I NORD-NORGE:
FOTTUR I
HVALERSKJÆRGÅRDEN
PILEGRIMSLEDEN I
VESTFOLD

LOFOTEN, HELGELANDSKYSTEN,
SVARTISEN, ALTA, HARSTAD,
PORSANGERFJORDEN,
SANDHORNØYA

LAKSEFISKE I
ORKLA I TRØNDELAG
PÅ FISKE- OG TELTTUR
I FEMUNDSMARKA

SOMMERENS friluftsliv STARTER HER
Med lett, ventilert G-1000 Lite Eco og G-1000 Air Stretch.
daler i nord, skal klær og utstyr være det siste du behøver å tenke
på. Klær og utstyr skal gjøre turopplevelsen bedre. Punktum. Klær
og utstyr skal ikke definere turen – det er så absolutt naturens
oppgave. Og her kommer lette, sammenleggbare og ventilerte
klær inn i bildet. Vårt utvalg av Abisko med bukser, shorts og
jakker leveres i G-1000 Air Stretch og G-1000 Lite Eco. Begge er

fremstilt av resirkulert polyester og økologisk bomull for ekstra
ventilering og allsidig funksjonalitet – på tur etter tur. Som med
alle de andre G-1000-produktene er de enkle å modifisere med
Greenland Wax. For bedre vannbestandighet, bruker du voks.
For bedre luftstrøm, vasker du ut voksen. Hvor enn turen går
denne sommeren, regner vi med at Fjällrävens klær og utstyr gir
mange flotte turminner. I mange somre fremover. Vi sees der ute.

www.fjallraven.no

WWW.FRILUFTSLIV.NO

Om du vandrer gjennom lavlandet i sør eller går turer i de mektige
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LETT TURSKO MED
ENESTÅENDE DEMPING

Challenger ATR 6 GTX
Perfekt allrounder til både løp og tur.
Takler det meste av underlag og holder
deg tørr på føttene.

Vår nye superlette Holt A/P/S GTX, er utviklet for enkle og behagelige turer i marka
og på fjellet. Skoen har slitesterkt og vedlikeholdsfri yttermateriale i AlfaAir™,
vanntett GORE-TEX membran og nyutviklet Vibram® Grip ARG yttersåle som
gir utmerket grep i våte forhold og på varierte underlag. En perfekt sko som
holder føttene tørre og komfortable på både dags- og hytte-til-hytte turer.
Les mer om skoene på alfa.no/holt

Holt A/P/S GTX

Foto: Karl Filip Singdahlsen
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NORGES FRILUFTSFAGSKOLE
Gjør friluftsinteressen til ditt yrke – bli friluftsguide!

Norges Friluftsfagskole
(NFFS) tilbyr en ettårig høyere
yrkesrettet utdanning som
Friluftsguide i Aktivitet.

Har du eventyrlyst,
er leken, har god
drivkraft og liker
å jobbe med
mennesker i alle aldre
– ja da er dette
studiet for deg!

L

Gjør yrke ut av din lidenskap innen
friluftsliv og ta kontakt med oss!
tlf. +47 904 14 310,
e-mail: info@norgesfriluftsfagskole.no
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Studiet gir 60 studiepoeng
Studiestart: 20. august – Hemsedal

www.norgesfriluftsfagskole.no
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Fril

HIKEBEAM
ER EN
FORSKJELL!
HODELYKT 400 lumen

HIKEBEAM 400 lumen

HODELYKT 1000 lumen

NÅ
SOMMERPRIS
KR. 1.550,HODELYKT 400 lm, i dis.

HIKEBEAM 400 lm, samtidig.

HODELYKT 1000 lm, i dis.

Info og nettbutikk på:
HIKEBEAM

Friluftsliv_helsides_7.indd 1

HODELYKT

beltlamp.com
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BJØRN A. ESAISSEN

EKSTRA STORT
SOMMERNUMMER

V

i har slått litt på stortromma denne gang
og laget en fyldig sommerutgave med 32
ekstra sider av magasinet Friluftsliv. Dette
for å markere at vi er inne i 25. årgang.
Denne jubileumsutgaven er faktisk det største
nummeret vi noen gang har produsert. Jeg håper
du som leser finner inspirasjon og nyttige turtips i
årets sommerutgave.
Sommeren 1996 begynte vi å arbeide med
innholdet i den aller første utgaven. Samtidig stiftet
vi aksjeselskapet Friluftsliv Multimedia AS, og vi
kom på Internett med www.friluftsliv.no som ett av
de aller første magasinene i Norge.
Starten var tung. Ukjente som vi var, måtte vi
kjempe oss inn på annonsemarkedet. Det var også
utrolig spennende å trykke 25.000 blader av det
første nummeret, som kom ut i mars 1997, uten å
ha en eneste abonnent.
Løssalget i Narvesen gikk imidlertid bra, og etter
hvert kom abonnentene til også. Likevel var den
første tiden knallhard økonomisk, og vi gikk tom
for penger. Men iveren, lysten, troen og alle de
positive tilbakemeldingene fra markedet gav oss
den inspirasjonen vi trengte for å fortsette. Nå har vi
altså holdt det gående i et kvart århundre.
Det blir norgesferie på mange i år også. Er du klar
for turer fulle av utendørsopplevelser i norsk, vakker
natur? Utforsk øyer, bestig fjelltopper, beundre
fjordene, og slappe av på hvite strender og varme
svaberg. Kysten innbyr til øyhopping med både
sykkel og havkajakk under midnattssola i nord. Er
du heldig kan du se hvaler i havet og digre ørner
som henger på stive vinger oppunder blåhimmelen.
I denne sommerutgaven har vi satt fokus på et
aktivt friluftsliv i Nord-Norge. De fleste reportasjene
er hentet fra turer vi tok sist sommer: Lofoten,
Helgelandskysten, Svartisen, Alta, Harstad,
Porsangerfjorden, Sandhornøya og Manndalen i
Troms.

Hvor:
KLAR FOR Å SJØSETTE
KAJAKKENE FRA
LANGSAND (2
KM LANG OG
HVIT STRAND) PÅ
SANDHORNØYA I
GILDESKÅL KOMMUNE
I NORDLAND FYLKE.

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

FRILUFTSLIV NR. 3
2021 – 25. ÅRGANG
UTGIVER
FRILUFTSLIV MULTIMEDIA AS
SMISKARET 1 A, 7563 MALVIK – NORGE
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E-POST: STEINAR@FJELLMANN.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

ABONNEMENTSERVICE
TELEFON: 400 00 780
E-POST: ABO@FRILUFTSLIV.NO
ANNONSER
HENVENDELSER OM ANNONSER SENDES TIL:
E-POST: ANITA@A2MEDIA.NO / RONNY@A2MEDIA.NO
TELEFON: 901 10 688 / 907 63 984
ANNONSER SENDES TIL
A2MEDIA
LAYOUT & TRYKK
ÅLGÅRD OFFSET
BIDRAGSYTERE I DETTE NUMMER:
TRUDE WITZELL | BJØRNAR VALSTAD
ØYVIND WOLD | SISSEL LAHNA

FRILUFTSLIV produseres og distribueres med
størst mulig hensyn til miljøet. FRILUFTSLIV
kan resirkuleres 100% også når det er plastpakket.

Følg oss i sommer på Facebook:
FRILUFTSLIV – MAGASIN FOR
NATUROPPLEVELSE

S
NO - 4660

NEMERKE
VA

T

Avslutningsvis vil jeg rette en takk til alle våre
annonsører denne gang. Uten dere er det umulig
for oss å lage et turblad som dette. Jeg håper dere
treffer våre lesere og at responsen blir bra.

Trykksak
2041 0652

Les gjerne nyhetssakene på vår oppdaterte
nettside: www.friluftsliv.no
Ansvarlig redaktør
Bjørn Andreas Esaissen
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ABONNERE? SEND EN MAIL TIL:
ABO@FRILUFTSLIV.NO

ANNONSER

HAMMOCK
launch summer 2021

The Leaf Hammock er høykvalitets hengekøyer i pustende og lett-tørkende fallskjermmateriale,
solid sydd for styrke og sikkerhet. Leveres komplett med stropper og karabinkroker
i flott og praktisk pakkpose. Finnes som enkel og dobbel - med og uten myggnetting.
Modellene med myggnetting er selvfølgelig utstyrt med YKK-glidelåser. Maksvekt 300 kg.

#theleafhammock
3 - 2021 FRILUFTSLIV
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Arb

Les mer
om tretelt

Foto: Johanne Marie Frostvoll • Modeller: Rebecca Snekkenes og Lars Arne Frostvoll • Team Speider-sport

Tentsile Connect er et komplett tretelt til to
personer. Teltet har en unik konstruksjon
som spennes opp mellom tre kraftigere
trær, slik at du sover med god avstand
ned til bakken. Myggnettingen kan
åpnes helt opp på alle tre sider. Leveres
med tak i valgfri farge. Vår favoritt!

5499,–

Speidersport.no

GoGirl er en myk tissetrakt for aktive jenter. Med
litt trening kan du stå å tisse! Noe som kan være
kjekt på vinteren når kulda biter, eller på festivaler
og ferie med litt slapt renhold. Må du så må du.

194,–

Arbeidsfil annonse Friluftsliv #3 2021.indd 1

Solo Stove Ranger er en
stor bålpanne i rustfritt
stål. Doble vegger og
luftehull lager god
trekk og skikkelig
effektiv forbrenning.
Perfekt til leirbål i
hagen eller på hytta.

4185,–

31.05.2021 14:18

FRILUFTS-

NYTT

DNT HAR UTARBEIDET INSTRUKS
OM SMITTEVERN
Den ekstraordinære situasjonen med
smitte i samfunnet krever at du bestiller
plass på hyttene på forhånd og følger
smittevernreglene.
DNT har utarbeidet en instruks for
smittevern, både på hyttene og på fellesturer.
Instruksen blir jevnlig oppdatert i tråd med
myndighetenes anbefalinger.
DNT anbefaler å ta direkte kontakt med den
aktuelle DNT-foreningen som arrangerer
turen du skal på eller som driver hytta du vil
besøke. De kjenner forholdene sine best, og
kan gi deg oppdatert informasjon.
Mer info: www.dnt.no/covid-19/

FOTO: STEINAR VÆGE

KLEDD I NATUR/UTSTILLING
Ved Norsk fjellsenter i Lom vil det fram til 10. oktober være en
temporær utstilling med fokus på friluftsklær i «gamle dager»
og nå.
De første som kom til landet etter istiden greide seg med
klær i dyreskinn. Fra moderne tid var det stoffer i ull og
vindtett bomull som var gjeldende. Etter 1990 kom Gore-Tex
materialet, og andre vanntette og pustende materialer for
alvor inn i produksjonen av friluftsklær. Problemet er at disse
syntetiske klærne inneholder stoffer som er skadelige for
naturen og miljøet.
Utstillingen stiller blant annet spørsmål ved om naturen tåler
at vi kler oss i plast og skadelige stoffer. Må vi finne tilbake til
de opprinnelige stoffene?
Mer info: www.norskfjellsenter.no
FOTO: STEINAR VÆGE

FOTO: STEINAR VÆGE

ALVORLIG FOR
EUS MATSIKKERHET
Nedgangen i antall bier og sommerfugler
truer matsikkerheten, viser en
statusrapport fra EU-kommisjonen.
Det er nedgang i populasjonen blant hver
tredje bie- eller sommerfuglart, og hver
tiende art av disse er utrydningstruet.
Åtti prosent av avlingene og av ville
blomster er helt eller delvis avhengige av
å bli pollinert (bestøvet) av innsektene.
Nedgangen truer matsikkerheten,
overlevelsen og naturen som helhet, heter
det i rapporten. Tiltakene som er gjort
etter 2018 har hatt effekt, men er ikke
tilstrekkelig slik at flere tiltak må settes inn.
10

FRILUFTSLIV 2021 - 3

FIREPOT
STÅR FOR
UTESERVERINGEN
GOD SOMMER

firepotfood.no

FRILUFTS-

NYTT

GJØKEN OG EVOLUSJONÆRE PRINSIPPER
Som kjent legger ikke gjøken egg i egenbygde reir, men
lurer seg til å legge egg i andre fuglers reir. For å greie
å lure vertsfuglen, må gjøken legge egg som er så lik
vertsfuglens egg at det ikke blir oppdaget. Det foregår
en uopphørlig kamp mellom gjøk og vertsfugl om å lure
hverandre ved å endre utseendet på eggene.

FOTO: STEINAR VÆGE

Forskere mener at dette er det samme evolusjonære
prinsippet som foregår mellom virus/bakterier og
immunforsvaret i kroppen vår. Immunforsvaret prøver
å fjerne de uheldige organismene, mens disse utvikler
nye trekk for å unngå immunforsvaret. Dette har med
evolusjonens prinsipper å gjøre, mener forskerne.

NI AV TI ER INTERESSERT
I FRILUFTSLIV
En betydelig andel av befolkningen er
interessert i friluftsliv. I alt 91 prosent
av befolkningen sier at de er svært
(48 prosent) eller ganske (43 prosent)
interessert i friluftsliv, ifølge Natur og
miljøbarometeret fra 2020.
Interessen for friluftsliv har vært rimelig
stabil siden målingene startet i 2001,
men med en liten oppgang fra 2017 til
2020. Interessen varierer lite etter kjønn
og alder, men yngre oppgir at de er noe
mindre interessert enn de eldste.

FOTO: STEINAR VÆGE

SKYTTELBUSSENE TIL
SNØHEIM 2021
Også i år må alle forhåndsbestille plass på
skyttelbussen til og fra turisthytta Snøheim på
Dovrefjell. Skyttelbussen kjører når turisthytta er
åpen, altså fra 25. juni til og med 26. september.
Bussen kjører fra Hjerkinnhus (ikke Hjerkinn
stasjon), hvor det også er parkeringsmuligheter.
Hund kan tas med på bussen, mens det ikke
er mulig å ta med sykkel. Det er 5 daglige
avganger.
På de aller travleste dagene kan det bli ventetid
Priser: Billett for voksne er kr 85,-. Barn under
6 år reiser gratis. Det koster kr 35,- å ta med
hund. Parkeringsavgift er kr 65,- som betales til
Hjerkinnhus kafeen (ikke til busselskapet).
FOTO: STEINAR VÆGE
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Mer info: www.nor-way.no/ruter/skyttelbusssnoeheim/

Eiksenteret Namsos

Forhandlere
avSteinkjer
fôr
Eiksenteret
til hund Ottadalen
og katt
Mølle
Forhandler

Telefon

Poststed

Vestfoldmøllene

47 79 00 00

Andebu

Stoa Maskin

37 00 53 60

Arendal

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Bagn

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Dokka

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Dombås

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Elverum

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Fagernes

Orkla Kornsilo og Mølne

72 48 75 50

Fannrem

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Flisa

Fiskå Mølle

62 95 54 44

Flisa

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Gausdal

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Gjøvik

Traktorservice

32 07 47 96

Gol

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Hafjell

Østmøllene

63 85 46 60

Hemnes

Maskinsalg

37 93 00 89

Hægeland

Ringerikes Kornsilo

32 18 10 00

Hønefoss

Eiksenteret Gran

61 31 38 50

Jaren

Strand

62 35 15 00

Jaren

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Jessheim

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Jevnaker

Strand Maskinutleie

93 09 91 43

Jørpeland

Hurum Mølle

32 79 80 06

Klokkarstua

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Lillehammer

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Lom

Ottadalen Mølle

61 21 18 20

Lom

Orkla Kornsilo og Mølne

72 87 84 10

Lundamo

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Løken

Løten Mølle

62 50 89 89

Løten

Orkla Kornsilo og Mølne

72 49 57 70

Meldal

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Mesnali

Strand

62 35 15 00

Moelv

Hundseth Mølle

74 22 71 70

Namdalseid

Røstad Landbruksverksted

72 42 10 40

Oppdal

Dalebakken Mølle

72 51 30 90

Opphaug

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Otta

Sigdal Maskinforretning

32 71 18 90

Prestfoss

Vestfoldmøllene

47 79 00 00

Revetal

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Ringebu

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Rudshøgda

Råde Mølle

69 28 05 30

Råde

Råde Mølle

69 11 35 50

Sarspborg

Odals Innkjøpslag

62 96 11 46

Skarnes

Eiksenteret Namsos

74 27 23 33

Spillum

Eiksenteret Steinkjer

74 16 47 99

Steinkjer

Ottadalen Mølle

57 87 69 15

Stryn

Fiskå Mølle

51 74 33 00

Tau

Hagia Karmøy

52 84 67 88

Torvastad

Østmøllene

69 82 43 00

Trøgstad

Eiksenteret Varhaug

51 79 94 80

Varhaug

Vestby Mølle

64 98 06 40

Vestby

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Vinstra

Vinstra Bruk

61 29 01 20

Vinstra

Ottadalen Mølle

61 23 70 72

Vågå

Østmøllene

69 81 49 40

Ørje

Eiksenteret Ørsta

70 04 85 50

Ørsta

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Årnes

norgesfor.no

74 27 23
74 16 47

57 87 69

Fiskå Mølle

51 74 33

Hagia Karmøy

52 84 67

Østmøllene

69 82 43

Eiksenteret
Varhaug
Kvalitetsfôr

51 79 94

fra
Skandinavias
Vestby
Mølle produsent
største

64 98 06

Gausdal
Landhandleri
DOGGY OG

61 22 00

Vinstra Bruk

61 29 01

Ottadalen Mølle

61 23 70

Østmøllene

69 81 49

DOGGY PROFESSIONAL
Tørrfôr for både livsnytere og aktive hunder.
Når du velger hundemat fra Doggy kan du
være sikker på at du får et godt fôr, uansett
om du skal ha et basisfôr, et fôr for et aktivt
hundeliv eller hundemat for feinschmeckeren.
Under navnet Doggy finner du tørrfôr
med alt en hund behøver. Doggy Professional
er tørrfôr for det aktive hundelivet. En hund
som rører seg mye, trenger ekstra tilskudd av
fett og protein. Et sunt, trygt og smakfullt
fullfôr for din hund.

BOZITA ROBUR
Eiksenteret
Ørsta

70 04 85

Gausdal Landhandleri

61 22 00

Bozita Robur er et glutenfritt og
super Premium fôr med råvarer av
høyeste kvalitet. Inneholder en høy
andel ferskt kjøtt for god smak og
forbedret fordøyelsesprosess.

KATTY
Under navnet Katty finner du
kattefôr for livsglade katter.
Her finnes noe for enhver smak;
fisk, kjøtt eller kylling.

Opplevelser er best sammen!

Norges STØRSTE

MØTEPLASS for turglade mennesker
PÅ NETT OG MOBIL

Bli medlem på www.turvenn.no eller last ned vår mobilapp
ved å søke etter «Turvenn» i Google Play eller App Store.
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VI GIR DEG TURTIPS TIL SPENNENDE OMRÅDER

FRILUFT
HARSTAD S.16 | ALTA S.20 | PORSANGERFJORDEN S.24 | SANDHORNØYA S.28
HELGELANDSKYSTEN S.36 | MANNDALEN S.42 | FRILLUFTSLIVPROFILEN S.48 | SVARTISEN S.56
SPJÆRØY S.60 | SOMMERTUR I SYNNFJELL S.64 | ORKLA S.70 | LOFOTEN S.76 | FOTOGALLERIET S.84

TURER I NORD-NORGE
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Nord i landet vårt har vi en natur som
beskjedent kan beskrives som fantastisk.
Vi har en flott kyststripe med uberørte
skjærgårder og bratte fjell som stuper
ned i havet. Vi har vakre fjorder, ville fjell,
isbreer og samtidig godt med mer lett
tilgjengelige områder som egner seg for et
variert friluftsliv for store og små.
Det blir norgesferie på mange i år
også, så gjør deg klar for turer fulle
av utendørsopplevelser i vakker natur.
Utforsk tusenvis av øyer, bestig fjelltopper,

beundre fjordene, og slapp av på arktiske
strender. Kysten innbyr til øyhopping
med både sykkel og havkajakk under
midnattssola. Er du heldig kan du se
hvaler i havet og digre ørner som henger
på stive vinger under blåhimmelen.

PÅ SALTFJELLET: Når
du kjører over Saltfjellet
i Nordland, ta gjerne
en stopp og en fottur
og nyt synet av den
bregrønne Saltdalselva
som braker løs i foss
og stryk på fjellet og
slynger seg vakkert 78
km ned Saltdalen og ut
i havet ved Rognan.

På de påfølgende sidene kan du lese
sommerreportasjer fra disse stedene i
Nord-Norge: Lofoten, Helgelandskysten,
Svartisen, Alta, Harstad, Porsangerfjorden,
Sandhornøya og Manndalen i Troms.

3 - 2021 FRILUFTSLIV
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FRILUFT HARSTAD

HVITE

STRENDER
TEKST OG FOTO: REDAKSJONEN I FRILUFTSLIV
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HARSTAD FRILUFT

OFFENTLIG STRAND:
Gressholman er
et viktig friareal
om sommeren, og
benyttes mye til bading
og soling. Her er den
offentlige stranda.

Rett utenfor byen
Harstad i Troms og
Finnmark fylke ligger det
et flott friluftsområde
med idylliske, hvite
korallstrender.
HA

RS

TA
D

Gressholman ligger mellom
Brokvika og Fauskevåg
cirka to mil sør for Harstad
sentrum. Dette er den
største offentlige badeplassen i
Harstad. Strendene består av fin
og hvit korallsand.
Dette er en populær badestrand
for folk som bor i Harstad. Her er det
muligheter for å få seg et forfriskende bad i
havet. Eller man kan ligge på stranden, eller
plenen, å nyte solen og medbrakt matpakke.
Rett bak stranden er det et moderne toalettbygg.
Området er tilrettelagt med nord, benker og
bålplasser.
Slik kommer du deg dit: Følg vei 83 sørover
fra Harstad. Cirka 2,4 km sør for Sørvik, følg
skilt (Brokvik) og kjør av til venstre ned til
Brokvik (mellom Sørvik og Fauskevåg).
Følg Skogveien cirka 400 m til veikrysset
ned til Gressholman. Ved krysset står det en
verkstedhall. Det står også et gammelt skilt
veiskilt merket med ”Gressholman”.
Fra krysset i Brokvika ned til parkeringsplassen
ved Gressholman (Brokvikveien) er det cirka
1,6 km.
3 - 2021 FRILUFTSLIV
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Vi trivdes ikke noe særlig i Harstad sentrum og
brukte kun noen få timer der.
Sentrum var ikke særlig intim eller koselig, og
de interessante butikkene fant vi aldri. Dessuten
var det knallfint vær den dagen vi var der, og
tankene på å nyte sola på ei strand i sjøkanten
fristet mer enn å tusle rundt på asfalten.
Etter et søk på Google fant vi veien frem til
friluftsområdet Gressholmane.
Det står et skilt med «Privat område» ved
enden av den offentlige stranda. Det betyr ikke
totalt ferdselsforbud, allemannsretten gjelder
her også, men du trenger ikke gå inntil husene
som ligger et godt stykke inne på det private
området.

TA TUREN UT TIL DE YTTERSTE ODDENE.
HER KAN DU VÆRE ALENE PÅ EN LITEN,
HVIT STRAND.
Ytterst på Gressholman ligger det flere hvite
strender som innbyr til nakenbading og soling.

1. IDYLL: Gå gjerne forbi den
offentlige stranda og finn din egen
lille perle lenger ut på Gressholman
2. PRESTEKRAGER: Ytterst på
Gressholman står det masse
villblomster og vaier i vinden..

1

ÅSTED FOR MORD OG HENRETTELSER

Først på drapsstedet, deretter på veien til retterstedet,
og så en tredje gang når de var framme.

Søker du opp Gressholman i Harstad på Internett, så er
det ikke få treff du får på «Drapene på Gressholman.»
Historien i kortversjon er denne (kilde: www.lovest.no):

De skulle halshogges, men før hodet falt skulle høyre
hånd hogges av dem. Til slutt skulle «Nattmanden»
sette hender og hoder på stake og legge kroppene på
steile (vognhjul).

Gressholman var en lørdag i advent i 1748 åsted for to
brutale mord, og deretter tre grufulle henrettelser. To
samegutter ble drept på grunn av en flaske brennevin,
og et skjerf, av to menn og en kvinne. Kvinnen kvelte
den ene samegutten. Den andre gutten ble stukket med
kniv. Morderne ble tatt og fikk sin straff alle tre. Først ble
de satt i fengsel og ventet på sin dom.
Dommen ble hard og alle tre skulle knipes med
glødende jerntang.
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Dommen ble opprettholdt i høyere rett, og sommeren
1750 ble de tre morderne «rettet» på Steglholmen
sør for Gressholman. Hodene ble satt på stake på
Stegelholmen og kroppene hang på steile fram til bare
knoklene var igjen.
Hele historien med detaljer finner du på:
www.evenskjer.net

ANNONSER

Naturen er gratis,
de gode opplevelsene
trenger ikke koste mye.
Kid’s, Str.2-5år
Veil: 599,- Nå: 299,-

Friluftsbelte, verdi 199,følger med gratis
til de første 200 JR buksene

Junior, Str.6-14år
Veil: 899,- Nå: 445,-

Friluftsbelte, verdi 199,følger med gratis
til de første 300 Dame buksene

Dame, Str.36-46
Veil: 1299,- Nå: 649,-

2

Friluftsbelte, verdi 199,følger med gratis
til de første 300 Herre buksene

Herre, Str. S-3XL
Veil: 1299,- Nå: 649,-

Sjekk ut vår nettbutikk
- for flere bukser og matchende jakker
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FRILUFT ALTA

FOTTUR TIL

ALTA CANYON
TEKST OG

AL
TA
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FOTO: BJØ

RN A. ESAI

SSEN

ALTA FRILUFT

CANYON: Sautso er
et ti kilometer langt
elvegjel med en dybde
på 300 - 420 meter,
og er Nord-Europas
største canyon. I
bunnen renner Altaelva.

Når du står på kanten av stupet i NordEuropas største canyon kommer du til
å kjenne suget i magen. Langt der nede
ser du bruset fra den enorme Altaelva.

3 - 2021 FRILUFTSLIV
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ALTAELVA
Elva er regnet som en av verdens
beste lakseelver av laksefiskere
globalt. Hovedelva har en lengde på
240 kilometer. Sjøvandrende laksefisk
kan i hovedelva vandre 47 kilometer
oppstrøms til utløpet fra kraftverket.
Den største offisielle rekorden på laks
som er tatt med flue er på 26,7 kilo. På
slutten av 1970-tallet ble utbyggingen
av Alta-Kautokeinovassdraget planlagt.
Dette er omtalt som den mest omstridte
kraftutbyggingen i norsk historie.
Motstanderne av utbyggingen hadde
fokus på vern av elva som fiskeområde,
vern av lokale bosetninger samt økt
oppmerksomhet på samisk kultur og
rettigheter. Kraftanlegget ble bygget og
kom i drift i 1987.

1
Den 13 kilometer lange fotturen, tur
retur, går i flatt terreng og er lettgått. Stien
er godt brukt og vises tydelig i terrenget.
Etter cirka to kilometer deler den seg og
du skal da holde til høyre. Stien til høyre
er merket med rødt på steiner helt frem
til kanten av canyonen. På veien må du
krysse to elver, noen mindre bekker og
myrområder. Har det vært mye nedbør
de siste dagene kan det bli en utfordring
å krysse elvene. Normalt kan du hoppe
fra stein til stein uten å være nedi vannet.
Skikkelige fjellsko er likevel å anbefale.
ADKOMST
Turen starter fra Gargia Fjellstue som
ligger cirka 25 km sør for Alta sentrum
med merket avkjøring fra rv93 mot
Kautokeino. Fra Gargia Fjellstue er det
cirka 11 kilometer til Sautso, men du kan
fortsette med bil cirka 4 kilometer videre
22
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2

opp den gamle riksvegen over Beskades
retning Kautokeino på en grusveg. På
toppen av Beskades kommer du til en
stor steinflate på venstre side hvor du kan
parkere. Herfra starter stien inn til Alta
canyon.
TUREN INN
Ved utsiktspunktet ytterst på kanten av
elvegjelet kan du nyte en storslagen utsikt
over Alta canyon og Altaelva. Ned til
bunnen av juvet er det veldig bratt og langt.
Selv om det ikke føles som du er så høyt
oppe over havnivå, er du over skoggrensa
og landskapet åpner seg og fremstår som
vidt og vidstrakt. Det er nesten som du
kan se hele veien innover Finnmarksvidda
som bølger seg bortover på begge sider
av canyonen. Her har reinen beitet i
uminnelige tider, og bjørn, ulv, gaupe og
jerv streifet forbi. Elvegjelet er yngleplass

for en rekke rovfugler og det er slett ikke
uvanlig å høre det sørgmodige skriket fra
en av dem, for eksempel en fjellvåk.
MYGG
Myggen er stygg på Finnmarksvidda. Har
du ikke med deg riktig beskyttelse kan
dette bli skikkelig plagsomt. Du kan godt
ta med deg verdens største toalettmappe
stappfull av alskens myggoljer, spray,
stifter, kremer eller annet. Men det hjelper
neppe. Det som funker er bredbremmet
hatt med tettmasket nett hengende over.
Såkalt mygghatt.
Ta gjerne med deg en kikkert. Fra
utsiktspunktet kan du skue ned på
elvebåtene og sportsfiskerne som kaster
med flue i elva. Kanskje får du se en stor
laks som hopper også?

ALTA FRILUFT

3
4
1. FIN STI: Etter to kilometers gange
kommer du til dette skiltet. Ta til høyre
og følg merket sti til canyonen. Tar
du til venstre kommer du helt ned til
elvebredden av Altaelva. Stien ned til
elvebredden kan du ta på tilbaketuren.
Da har du vært både oppe på toppen
av canyonen og helt i bunnen.
2. FOSS: På veien ned i juvet mot
elvebredden går du langs en annen og
litt mindre canyonen. Den starter ved
dette fossefallet.
3. ALTAELVA: Skråningen ned til elva
er bratt. Når vi først var her oppe i
Alta måtte vi jo bare kjenne lukta og
smaken av dette enorme vassdraget.
Hva passet vel bedre enn å lunsje
ved bredden av en av verdens beste
lakseelver?
4. ELVER: Det er en markert og grei sti
hele veien. Terrenget er flatt og lettgått,
men det er noen elvekrysninger som
kan bli litt utfordrende.
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FRILUFT PORSANGERFJORDEN

TELTPLASS: Vi bestemte oss for å bruke et par
dager inne i Porsangerfjorden. På en klippe fant
vi en idyllisk teltplass med panoramautsikt mot
fjorden og midnattssola. Der slo vi leir, tente bål,
lagde mat, fotograferte og gikk tur i nærområdet.
24
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PORSANGERFJORDEN
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Skal du besøke Nordkapp med bil i sommer må du
kjøre E69 langs den vakre Porsangerfjorden.

Porsangerfjorden er Nord-Norges
lengste fjord og Norges fjerde lengste.
Fjorden strekker seg fra Lakselv i sør
og 12 mil nordover mot Magerøya.
Veien går langs fjorden gjennom
goldt, tilsynelatende ugjestmildt
landskap. Fjell, berg og klipper på
den ene siden og fjorden på den
andre siden av veien. På sørsiden
går E69 ganske nære sjøkanten, kun
noen meter oppe i fjellskrenten.
Så skjærer den litt inn i landet før
den undersjøiske tunnelen over til
Magerøya. Like etter avkjørselen til
Honningsvåg stiger det i høyden, og
utsikten blir enda bedre. Her er det
veldig lite vegetasjon.
Vi var på vei til Nordkapp.
Turisttrafikken var tett, men
kjøreturen ut Porsangerfjorden ble
mer enn en ren transportetappe for
oss. Vi stoppet flere steder og tok
små fotturer langs sjøkanten og opp
på noen høydedrag. Flere steder så vi
skjeletter av døde reinsdyr. Vi lurte

på hva dødsårsaken kunne være, og
endte vel opp med å tro at dyrene
var blitt påkjørt og skadet av biler på
veien?
Porsanger byr på fjord og fjell,
skog og vidde, mer enn 4.000 rike
fiskevann og 3 flotte lakseelver. Her
er et mangfold av flotte turstier og
severdigheter. Porsanger beskrives ofte
som et Finnmark og Norge i miniatyr.
Midnattssola skinner fra 16. mai til
27. juli. Fiskeri er en voksende næring
i Porsanger. Kongekrabbe er en årsak
til økningen, men også teinefiske med
reker er i vekst. Områder av fjorden
som tidligere var nedbeitet, er i ferd
med å gro ny tareskog.
Vi bestemte oss for å bruke et par
dager inne i Porsangerfjorden. På
en klippe fant vi en idyllisk teltplass
med panoramautsikt mot fjorden og
midnattssola. Der slo vi leir, tente bål,
lagde mat, fotograferte og gikk tur i
nærområdet.
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STENGT: Skuffelsen var stor da
vi på ettermiddagen kjørte inn i
Honningsvåg. Alt var stengt, og byen
var helt «død.» Å sette opp et slikt skilt
ved innkjøringen til et tettsted forplikter.

DØDE DYR: Vi fant
forbausende mange
skjeletter av døde reinsdyr i
Porsangerfjorden.

EN ØDE BY
I en konkurranse fra 2006 kalt
”Norges sommerby”, markedsført av
NRK reiseradioen, vant Honningsvåg
konkurransen.
Friluftsliv
kjørte
innom
Honningsvåg full av spenning og
forventning. Vi ble møtt av skiltet
«Norges Sommerby». Vi gledet oss til
å kjøpe ferske reker fra fiskebåtene på
havna. Vi gledes oss til å spise middag
på en fiskerestaurant og spasete
rundt i gatene og stikke innom noen
sjarmerende butikker.
Men nei...dette ble sommerens
største skuffelse på vår lange
reportasjetur opp og ned gjennom
Nord-Norge.
Butikkene
i
Honningsvåg stengte kl. 16.00.
Ingen restauranter var åpne. På
havna var det ikke et menneske å se.
26
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Turistinformasjonen hadde åpent i
kun tre timer fra kl. 11.00- 14.00.
Å få kortreist mat og kunne støtte
lokalnæringa var umulig. Hvor ble
den nordnorske gjestfriheten av? En
død by. Og det midt i turistsesongen
med tusenvis av nordmenn på tur
nordover.
DÅRLIG MED FISK
I gamle dager fikk reketrålen skylda
for å sope med seg alt under fisket. I
nesten 50 år har det vært forbudt å
tråle etter reker i Porsangerfjorden. I
dag er redskapet mer ressursvennlig.
Torsken har fått spesielt fokus i en ny
rapport der Havforskningsinstituttet
anbefaler at det blir opprettet
verneområder i Porsangerfjorden.
Målet er å se om det kan bidra til
gjenoppbygging av fiskebestandene i

fjorden. Tidligere var Porsangerfjorden
kjent for å være fiskerik. Både sild,
torsk, sei, hyse, rødspette og kveite
fantes i store mengder, men etter 2.
verdenskrig ble fisket raskt dårligere.
Fra rundt 1970 har de fleste fiskeriene
i fjorden blitt regnet som fullstendig
kollapset. Spesielt påfallende har
kanskje nedgangen i bestanden av lokal
fjordtorsk vært. I 1972 ble det forbudt
med reketrål i Porsangerfjorden.
Porsangerfjorden utgjør det viktigste
området for kongekrabbefiske i
Finnmark. I en kommersiell reketrål
tas det lite krabbe, men trålen vil treffe
og kjøre over mange krabber.
Til tross for en stengt og folketom
Honningsvåg by, og en fisketom
fjord, så er naturen og utsikten i
Porsangerfjorden verdt turen.

Nyt mer. Stress mindre.

Velg ditt Hilleberg telt!

Sandra Olofsson

i 50 år har Hilleberg laget telt, tarper og vindsekker i høyest tilgjengelig kvalitet. Utviklet i Sverige, produsert
i Estland og brukt over hele verden. Hilleberg tilbyr den perfekte balansen mellom høy styrke, lav vekt,
brukervennlighet og komfort.

bestill en gratis katalog

hilleberg.com

+ 46 63 57 15 50
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FRILUFT SANDHORNØYA

SANDHORNØYA
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Sandhornøya i Salten er et sommerparadis som bør nytes både
dag og natt. Øya er komplett for ulike friluftslivaktiviteter; padling,
sykling, toppturer, spaserturer, fisking, soling, bading, leirliv,
jogging på stranda og fotografering av midnattssola.
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SANDHORNØYA

LANGSAND: Den
lange, hvite stranda
er helt nydelig.
Langsand er som
skapt for havpadling.
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PADLETUR: Blåturkis
sjø. Sol fra blå himmel.
Frihet og stillhet. Å skli
utpå sjøen på en sånn
dag er ren nytelse.

MIDNATTSSOL: Du kan ikke sove bort sommernatta
når du er på Langsand på Sandhornøya.

Ei flottere strand enn Langsand på Sandhornøya
i Gildeskål kommune i Nordland skal du
lete lenge etter. Den hvite Langsand er cirka
to kilometer lang og tre hundre meter bred.
Det er en fryd å spasere langs stranda og føle
bølgeskvulpet skylle over tærne. Sjøen er
krystallklar og full av fisk. Spisse fjelltopper
med snøflekker ruver i det fjerne.

HER KAN DU OPPLEVE LYSE
SOMMERNETTER MED FARGERIK
MIDNATTSSOL.
At elg og rådyr tusler rundt i skogholtene, og
at ravnen skriker over hodet ditt i kamp med
havørna, gjør ikke opplevelsen mindre.

Selv om stranda er et populært utfartssted for
soling og bading på varme sommerdager er
det ikke noe problem å finne en usjenert plass.
Ønsker du å bo noen dager på Langsand er det
fine gressletter for telting i bakkant av stranda.
PADLING
Det kribler i kroppen når du kommer ned til
stranda og ser utover den forlokkende sjøen.
Vi klarte nesten ikke å vente med å få sjøsatt
havkajakkene.
Det er lett å sette ut kajakker på Langsand.
Båtene kan trekkes fra parkeringsplassen ved
veien, over stranda og ned til sjøkanten.
Noen hundre meter rett utenfor Langsand
ligger det noen småøyer og skjær. Vi bestemte
oss for å padle rett over dit. Der fant vi en
idyllisk, liten hvit strand. Et folketomt og
perfekt sted for lunsj og kaffepause.
3 - 2021 FRILUFTSLIV
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KVELDSSTEMNING:
Langsand er cirka to
kilometer lang og tre
hundre meter bred. Her
er det god plass til alle
besøkende. Det er ikke
noe problem å finne seg
et usjenert leirsted.

PÅ TOPPEN: Utsikten fra toppen av Sandhornet (933
moh.) er fenomenal. I klarvær får du en fantastisk
utsikt mot Lofoten, Værøy, Røst, videre ned til Træna
på Helgelandskysten, Svartisen og i øst en rekke
fjellformasjoner helt til Sulitjelma og Sverige.

På padleturen tilbake til Langsanden, fisket
vi. Fisken bet med en gang og vi hadde med
oss tre flotte torsker på 3-4 kilo inn til land.
Middagen var sikret.
Vi hadde satt opp gapahuken et godt stykke
innpå sørsiden av Langsand, der det var litt
gress og småskog. Der lå vi i le for den litt
kjølige vinden. Torskefileer og grønsaker ble
rullet inn i sølvpapir og lagt på glørne på bålet.
Med et glass lunken hvitvin kunne vi lene oss
tilbake på soveposene og bare nyte den oransje
midnattssola som rullet langs horisonten ute på
havet.

TOPPTUR
En av de flotteste fjellturene man kan gå i Salten
er det mektige Sandhornet (993 moh.).
Denne spydspissen er synlig fra nesten hele
kommunen, og er for mange selve symbolet
på Gildeskål. Sandhornet har alltid vært
et landemerke for båtfolk i landsdelen. På
godværdager kan man se nesten hele Salten
fra toppen. Fra nesten 1.000 meters høyde
får du i klart vær en fantastisk utsikt mot
Lofoten, Værøy, Røst, videre ned til Træna på
Helgelandskysten, Svartisen og i øst en rekke
fjellformasjoner helt til Sulitjelma og Sverige.
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PÅ VEI NED: Tar
du av fra stien til og
fra Sandhornet, og
våger deg litt utpå
fjellkantene, så kan
det hende at det
kiler litt i magen når
du titter ned. Det er
bratt.
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Det finnes flere ruter opp, men den mest brukte
går opp fra Horsdal sør på Sandhornøya. Det er
en parkeringsplass innerst i veien i Horsdal hvor
turstien starter. Da er det bare å følge en traktorvei
på høyre side til andre siden av bukta. En sti
begynner ved ei lita elv.
Der tar du rett opp til venstre og følger stien
oppover gjennom skogen. Her er det stedvis bratt.

Det er godt merket med rødmaling på trestammer
og steiner.
Turen fra fjæra opp til toppen er på cirka tolv
kilometer. I rolig tempo bruker man cirka seks
timer tur-retur.

En d e l i g
Snar t ferdi g med isolas jon, hjem meskole og avsta nd.
Det har vært et rart år, særli g for unge.
Tid for nye venn er, opple velser og persp ektiv er.
Få tilba ke læreg leden , finne et pusterom.
Velko mmen til folkehøgskole.

· 82 skoler
· 700 linjer
· To tilleggspoeng
· Støtte fra Lånekassen

folkehogskole.no
Du kan fortsatt søke!

FRILUFT HELGELANDSKYSTEN

HELGELANDSKYSTEN

FRA ØY TIL ØY I

KAJAKK
TEKST: REDAKSJONEN I FRILUFTSLIV

Med tusenvis av øyer, holmer, skjær og lune viker blir Helgelandskysten
ansett som et av Norges beste områder for padling med havkajakk.
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HVIT STRAND: Det er ikke vanskelig
å finne sin egen, urørte strand.
Foto: B. Risan

Trange fjorder og utallige øyer omkranset
av storslåtte fjell, gir deg som padler
stor variasjon og mange spennende
naturopplevelser.
Gode utgangspunkt for padleturer på
Helgeland er Brønnøysund, Tjøtta,
Sandnessjøen, Nesna, Stokkvågen og
Tonnes. Herfra kan du enten starte turen
eller ta ferje eller hurtigbåt ut i øyriket.
Vi padlet i området rundt Herøy, der
det er omtrent 2.400 øyer, holmer og
skjær. Herøy ligger svært sentralt på
Helgeland og er et godt utgangspunkt for
å oppleve Helgelandskystens fantastiske
padlemuligheter. Om du ønsker å holde deg
innenskjærs og padle mellom disse holmene
bør du holde deg på sørsiden av Herøy.
Her kan du padle til Brasøy og Husvær.
Ønsker du en lengre tur kan du dra sørover
til Skogsholmen hvor det er muligheter for
overnatting og bespisning på Skogsholmen
Gjestehus. Holder du deg på vestsida har du
mer åpent hav utover mot Gåsvær.

PADLEELDORADO:
Helgelandskysten er perfekt
for turer med havkajakk.
I bakgrunnen ligger
fjellrekken De syv søstre.
Foto: B. Risan

DET ER BARE FANTASIEN OG TIDEN
DU HAR TIL RÅDIGHET SOM SETTER
BEGRENSNINGER FOR HVOR DU VIL
PADLE.

Hoppe i land på den ene hvite stranda etter
den andre. Mat trenger du ikke å ta med.
Det holder lenge med noen meter fiskesnøre
og noen kroker. Det er så mye fisk i havet
at du trenger ikke å tenke på annet kjøtt.
Grønsaker kan være godt å ha med. Diverse
krydder og steksmør. Et par sitroner og noe
majones kanskje? Stekfolie er lurt å ta med
om du vil lage mat på bål.
Det aller viktigste er at du lesser flere liter
med vannflasker i lasterommet. Det finnes
nemlig ikke noe ferskvann ute på de mange
småøyene. Riktignok kan du finne dammer
på svabergene som er fulle av regnvann. Men
i tillegg til regnvannet er dammene infisert
av fugleskitt. Så det er ikke noe å satse på…
På Helgeland er det et unikt fugleliv. Det
er registrert rundt 250 hekkende fuglearter
i området rundt Vegaøyan. I Herøys
skjærgård finner du en av Nord-Europas
største skarvkolonier. Her stopper også store
flokker med hvitkinngås og beiter før de drar
videre til Svalbard. Lovund er kjent for sin
store koloni av lundefugler. Fra kajakken får
du også nærkontakt med blant annet havørn,
ærfugler, måker, tjeld og alker. Og i det
krystallklare vannet finnes store forekomster
av steinkobbe, oter og mink.

Små og større øyer ligger over alt. Det er
bare å padle fra øy til øy til øy til øy…
Slå opp teltet hvor du vil.
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DE SYV

SØSTRE
En knalldag med sol og skyfri himmel lå foran oss. Det
hadde allerede blitt ettermiddag, men vi bestemte oss
for å bestige de tre største toppene av De Syv Søstre.
De berømte fjellene De Syv Søstre ved
Sandnessjøen er godt synlige på kysten av
Helgeland og består av, fra nord: Botnkrona
(1.072
moh.),
Grytfoten
(1.019),
Skjæringen (1.037), Tvillingene (945 og
980), Kvasstinden (1.010) og Breitinden
(910).
Du kan bestige alle toppene på en tur, men
det er totalt 2.900 høydemeter! Du kan jo
prøve, men sett av 15-20 timer med nedturer
og oppturer på rams.
De Syv Søstre er ikke spesielt vanskelige
å bestige. Er du lite fjellvant, er det best å
unngå den luftige Kvasstinden. Du kan velge
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hvilken topp du vil bestige, og det er merket
løype opp og ned til og fra hver enkelt topp.
Godt merkede stier fører fra Botn ved
Sandnessjøen opp og ned alle sju søstrene til
Sørvika sør for flyplassen. Et antall merkede
parkeringsplasser finnes også.
Turistkontoret i Sandnessjøen selger
vandrekart utarbeidet av Sandnessjøen og
Omegn Turistforening.
Fra Sandnessjøen kjører du hovedveien
sørover i retning flyplassen. 6 km etter
fergekaia i Sandnessjøen tar du av til venstre.
1,2 km senere, i et T-kryss, tar du til høyre.
Etter nye 3 km kommer du til Markvoll og
parkerer på venstre side.
Vi startet ved nordenden og ville bestige
den største toppen først. Botnkrona. Bratt
oppover, men ikke noe mer krevende enn
det. Lettgått. Fin merking og ruten var ikke
å ta feil av.

HELGELANDSKYSTEN FRILUFT

TIL TOPPS: De Syv Søstre er et imponerende skue fra begge sider.
Det er merket løype opp til hver enkelt topp og mellom toppene.
Alle syv toppene er mulig å bestige for normale fjellfolk.
Foto: B. Risan

7 TOPPER: Strandliv i
Herøy på Helgelandskysten
med fjellrekka De Syv
Søstre som bakteppe.
Herøy er på en avstikker
fra Nasjonal turistveg
Helgelandskysten. De
syv toppene, fra nord/
venstre: Botnkrona (1.072
moh.), Grytfoten (1.019),
Skjæringen (1.037),
Tvillingene (945 og 980),
Kvasstinden (1.010) og
Breitinden (910).
©Foto: Steinar Skaar/
Statens vegvesen

Men vi ble overrasket over hvor mye snø det
var på skyggesiden (nordøstsiden) av fjellet.
Vel oppe, og vi måtte ned igjen på den andre
siden. Fjellsiden var dekt av en stor og bratt
snørenne. Etter noen prøvesteg fant vi ut at
snøen var hard, fast og ikke skredfarlig.

DET VAR BARE Å LENE SEG PÅ
SKRÅ BAKOVER, SETTE HÆLENE
PÅ FJELLSKOENE NED I SNØEN OG
RUTSJE I JEVNT STIGENDE FART
NEDOVER.
Juuuuuhuuuu… hvor det gikk. Fort. Så fort
at vi måtte sette rompa nedpå snøen. Kliss
våt, men farten bremset.
Bottenkrona er den første av søstrene du
treffer på hvis du velger å starte i Botn, ved
Sandnessjøen.
Hun er også den høyeste av søstrene og gir
deg et vidt utsyn over Helgeland.
I sør ser du Vega, Torghatten og fjellene

på innlandet, og mot vest ser du utover den
vakre helgelandsskjærgården.
I øst ruver Okstindan, Nord-Norges høyeste
fjell. I nord kan du på en finværsdag skimte
toppene i Lofoten.
Vel nede fra Botnkrona startet
oppstigningen til neste topp, Grytfoten.
Ganske likt. Bratt oppover. Snøbelte.
Bildetaking på toppen. Ned igjen. Videre
mot neste topp, Skjæringen. Oppover. Og
nedover igjen. Da fikk vi Tvillingene rett
imot. Ojjjjj… de to toppene så spennende
ut. Men det var allerede langt på kveld, og vi
var fornøyde med å ha besteget de tre største
søstrene.
Småslitne fant vi en godt merket løype
som gikk rett ned mellom Skjæringen og
Tvillingene. En fin sti ned til bilveien ved
foten av fjellet og bort til parkeringsplassen.
En spennende og kontrastfylt dag var
over. Bra timing. For… neste dag var hele
fjellrekken borte i tjukk tåke.
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SYKKELTURER PÅ

HELGELAND
TEKST: REDAKSJONEN I FRILUFTSLIV

Idylliske småveier, hvite sandstrender, fugleliv,
mausoleum og vakre kirker i tillegg til fjellrekken De
Syv Søstre er bare noe av det du kan oppleve fra
sykkelsetet på Helgeland.
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LURØY: Sykkelturen her er på Lurøy, på FV439 med fjellet
Hestmannen i bakgrunnen.
Foto: Emil Sollie

BRØNNØYSUND: Turen
her er ved område
ved flyplassen sør i
Brønnøysund.
Foto: Terje Rakke

En sykkeltur på Helgelandskysten byr på
spektakulære naturopplevelser, fjell og tinder,
åpent storhav og lune viker. Dusinvis av
øyer, store og små, flate og runde, lange eller
smale. Med pedalkraft tar du deg fram langs
en variert kyststripe, rundt fjordarmer, over
bruer og langs foten av majestetiske fjell. Her
er det ikke bakkene som tar pusten fra deg –
men synsinntrykkene og naturopplevelsene!

DET ER DEN ENKLE SKJØNNHETEN
SOM PREGER HELGELAND.
Her har folk til alle tider bygd husene sine
inn i kystlandskapet på frodige landtunger
mellom fjord og fjell eller langt til havs
med horisonten som nabo. Du må se dette
havlandet med egne øyne for å forstå at det
er virkelig. Og likevel vil noe vesentlig være
vanskelig å fange med blikket.

Derfor bør du sykle i langsomt tempo og
kjenne med kropp og sjel hvor godt det gjør
et menneske å være her ute på øyene.
Da vil du se Helgeland også med hjertet.
Kombiner gjerne fly- og sykkelferie
til Helgeland. Fly til Brønnøysund eller
Sandnessjøen, hent ut sykkelen på flyplassen
når du lander og tråkk i vei! Sykkelen leverer
du tilbake på samme flyplass når du er ferdig
med turen.
Sykkel kan leies over skranke på
turistkontorene i Brønnøysund, Vega,
Sandnessjøen og hos Havblikk på Nesna og
Ørnes hotell i Ørnes.
På www.visithelgeland.com finner du
en oversikt med tips til lange og korte
sykkelturer på Helgeland.
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EN HISTORISK

KRIGSVANDRING
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN
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BAALSRUDHULA:
Den verdenskjente,
norske krigshelten
Jan Baalsrud gjemte
seg for tyskerne i
denne hula i 1943.
Her lå han hardt
skadet i 17 dager.
Foto: B. Risan
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1. FRODIG: Det
er grønt og frodig
øverst i Manndalen.
Stien går stedvis
gjennom bjørkeskog
og vakre villblomster.
2. SKILT: Turstien
innover til
Baalsrudhula er godt
skiltet og merket.

1
Den verdenskjente, norske krigshelten
Jan Baalsrud gjemte seg for tyskerne i
ei hule i 1943. Her lå han hardt skadet
i 17 dager. Friluftsliv tok turen innerst i
Manndalen i Indre Troms og besøkte hula.
Bakgrunnen for at vi tok denne turen
var fordi vi var inspirert av filmen
«Den 12. mann» og NRK-serien «I Jan
Baalsruds fotspor», der Rune Gjeldnes og
Ronny Bratli fulgte Baalsruds fotspor fra
Rebbenesøya i Karlsøy kommune og over
til Sverige.
HISTORIEN
Den dramatiske historien om Jan
Baalsruds flukt fra nazistene under andre
verdenskrig: Tolv motstandsmenn gikk
om bord i en fiskeskøyte på Shetland og
krysset Nordsjøen for å utføre sabotasje
mot tyske militæranlegg. En tyskvennlig

angiver varslet lensmannen
om et mistenkelig fartøy,
og lensmannen tok kontakt
med tyskerne som straks
sendte marinefartøy til
Toftefjorden. Mannskapet
senket MK «Bratholm I» med seks-syv
tonn TNT og flyktet i en robåt i håp om å
unnslippe. En ble skutt på stedet, og ti ble
tatt til fange av tyskerne og senere henrettet
på Tromsøya.
Den tolvte, Jan Baalsrud, klarte å
unnslippe ved å gjemme seg og legge på
svøm til nærmeste øy. Takket være hjelp
fra lokalbefolkning som risikerte livet for
å hjelpe han, klarte Baalsrud å komme seg
fra Rebbenesøya til Sverige via Lyngen og
Manndalen.
TURBESKRIVELSE
Det går en tursti inn til Baalsrudhula.

2

Turen starter ved Sætra, 12 km kjøring
fra E6 innover i Manndalen. Den fem
kilometer lange stien er merket og skiltet.
Etter cirka to kilometer passeres et gammelt
sætertun som består av ei bu og tre gammer.
Den ene delen av sæterbua er låst,
men gammene står åpne og kan brukes
til overnatting. Stien fortsetter innover
dalen med provisoriske broer over de
største elvene. Etter hengebrua over
elva Skáidejohka er det omtrent en halv
kilometer igjen til hula, som ligger litt ned
i skråningen mot elva.
Dalbunnen er nokså flat og lett å gå. For
det meste er det ganske tørt underlag. Dette
er en enkel fottur på cirka ti kilometer, tur
retur. Turen tar rundt fire timer. Det er
merket sti hele vei, som følger den vakre
elva opp gjennom dalen.
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1. GRAVSTEDET: Jan Baalsrud ønsket
selv at hans aske skulle begraves i
Manndalen etter hans død. I dag finner
vi hans gravsted på Sandeng kirkegård,
sammen med Aslak Andersen Fossvoll
sitt, en av hans hjelpere fra Manndalen.
Foto: Dag Haug
2. BÅLPLASS: Øverst i Manndalen,
rett ved Baalsrudhula, er det anlagt en
bålplass. Her passer det godt å spise
lunsj før fotturen tilbake.

1
Spenningen stiger etter hvert som
man nærmer seg Baalsrudhula. Følelsene
strømmer på og man får frysninger når
man er inne i hula og tenker på hva
krigshelten gjennomgikk i de 17 dagene
han lå hardt skadet her inne.
MANNDALEN
Manndalen var bosetningsområde for
«tre stammers møte» (kvener, samer og
nordmenn) og er kjent som en bygd med
sterke tradisjoner. Under 2. verdenskrig
ble bygdas befolkning evakuert og tyskerne
brente ned alt de kom over, historien sier
at kun en utedo overlevde. Kåfjord var
den sørligste kommunen i Norge hvor
tyskenerne brente ned de fleste bygninger.
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2
Blant annet grunnet uår i Finland vandret
en stor mengde mennesker til NordNorge, de to største bølgene kom på
midten av 1700-tallet og siden på midten
av 1800-tallet. Opp Tornedalen, ned blant
annet Skibotndalen og siden spredte de seg
i blant annet i Lyngen-området, inkludert
Kåfjord og Manndalen, men mange kom
også til Finnmark. Mange manndalinger
regner seg derfor i dag som kvener,
etterkommere av disse jordbrukerne og
rydningsmenn som kom og slo seg ned.
Manndalen tilhørte sommerbeiteområdet
til reindriftssamene fra Karesuando, som
kom ned fra fjellet og brukte dalen om
sommeren mens dyrene beitet. Både de

fastboende kvener, samer og nordmenn
snakket både kvensk eller finsk, samisk
og norsk før fornorskningsperioden (ca.
1850–1950) ga en knekk til det språklige
og kulturelle mangfoldet i Nord-Norge.
De eldste i bygda taler fremdeles samisk
(Tidl. kalt ”lappisk” i bygda) seg imellom,
og Manndalen er i dag et sentrum for
revitalisering av sjøsamisk kultur og
språk i Nord-Troms med blant annet en
samisk avdeling i barnehagen og samisk
språksenter. Mange manndalinger regner
seg derfor også som samer eller som
etterkommere etter samer. På Manndalen
skole får barna blant annet tilbud om både
kvensk- og samisk som andrespråk.

ANNONSER

La fotspor være det eneste
som ligger igjen etter deg
denne sommeren.
Forlat naturen
likefinsomfør

Få tips til hvordan du tar hensyn
til naturen på likefinsomfør.no
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I FJELLVEGGEN: Via
Ferrata Loen er en
klatresti sikra med wire.
Klatrestien går opp til
toppen av Hoven på
1.011 moh., med et
fenomenalt utsyn mot
Lodalen, Oldedalen,
rett ned til Loen, Skåla
og fjellheimen mot
Jostedalsbreen.
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— FRILUFTSLIV
ER MIN LIVSSTIL
TEKST: STEINAR VÆGE
FOTO: PRIVAT

I 25 år har Bjørn Andreas Esaissen levd og åndet
for magasinet Friluftsliv. Redaktørjobben er blitt en
livsstil, og han er stadig på tur for å samle stoff til
bladet. Kontoret tar han med seg i sekken.

Det er altså Bjørn som er redaktør for dette
magasinet. Han er den eneste som har vært
med i Friluftsliv siden starten i 1996. Kontoret
er egentlig der Bjørn ferdes i naturen, selv om
kontoradressen er i Malvik i Trøndelag.
I praksis er kontordagen til alle døgnets
tider, og arbeidsmiljøloven er lite tilpasset
redaktørens døgnrytme. Bjørn er like vill som
hårfrisyren, som bare unntaksvis er i kontakt
av en kam.
A4-tilværelse passer ikke for Bjørn. Kanskje
nettopp derfor har magasinet Friluftsliv
overlevd, mens andre har måttet legge inn
årene. Blader og aviser har gjennomgått store
omstillinger, men Friluftsliv kommer jevnt
og trutt ut til abonnenter og i bladhyller seks
ganger i året, med aktuelt stoff om friluftsliv.
OVERVETTES INTERESSERT I FRILUFTSLIV
Det hele startet med en telefon til Bjørn i
1995. Det var geolog Halfdan Carstens som
ringte fra Trondheim og fortalte at han ville
starte et blad med stoff om friluftsliv.
— Jeg var da i fast stilling som nyhetsjournalist
i Sandefjords Blad. Årsaken til at Halfdan

tok kontakt med meg var at jeg visstnok var
den eneste journalisten han kjente til som
var ikke-røyker, ikke-overvektig og ikke satt
med beina på bordet. Av stor betydning var
visstnok også at jeg var den eneste journalisten
han kjente til som var overvettes interessert i
natur og friluftsliv. Dermed sa jeg opp en fast
og godt betalt stilling i Sandefjords Blad, for
å begi meg ut i ukjent terreng med å starte et
friluftslivmagasin.
FRI OG SELVSTENDIG
— Vi begynte med å saumfare
magasinmarkedet, og fant ut at Norge var det
eneste landet i Europa uten et rent turblad
med spekter av brede friluftsaktiviteter. En
rekke nisjeblader med stoff om jakt og fiske,
sykling, dykking, klatring, ski og lignende var
allerede på markedet. Vi ville lage et magasin
som favnet om hele spekteret av aktiviteter, og
uten å knytte oss til noe forlag. Vi ville være
frie og selvstendige i valg av redaksjonelt stoff.
Slik ble navnet på magasinet og nettdomenet
FRILUFTSLIV skapt.
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FJELLET: Bjørn i Friluftsliv
har fartet rundt på ski i norske
fjell i over 30 år. Her er han
på langtur i Sylan i Trøndelag.
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KNALLHARD ØKONOMI
— Sommeren 1996 begynte vi å arbeide med
innholdet i den aller første utgaven. Samtidig
stiftet vi aksjeselskapet Friluftsliv Multimedia
AS, og vi kom på Internett med www.friluftsliv.
no som ett av de aller første magasinene i
Norge. Starten var tung. Ukjente som vi var,
måtte vi kjempe oss inn på annonsemarkedet.
Det var også utrolig spennende å trykke 25.000
blader av det første nummeret, som kom ut i
mars 1997 uten å ha en eneste abonnent.
Løssalget i Narvesen gikk imidlertid bra, og
etter hvert kom abonnentene til også. Likevel
var den første tiden knallhard økonomisk, og
vi gikk tom for penger. Men iveren, lysten,
troen og alle de positive tilbakemeldingene fra
markedet gav oss den inspirasjonen vi trengte
for å fortsette.
MAGASIN FOR HELE BEFOLKNINGEN
— Den redaksjonelle profilen var krystallklar.
Vi skulle ikke være noe jakt- og fiskerblad,
men derimot et magasin for hele befolkningen
som var glade i å være ute i naturen og drive
med forskjellige typer friluftsliv. Den profilen
har vi holdt knallhardt fast på siden den første
utgivelsen. Magasinet Friluftsliv skal være en
inspirasjonskilde til aktive mennesker som
liker å være utendørs. Bladet er fortsatt det
mest allsidige magasinet for friluftsliv i Norge.
De tre hovedlinjene i det redaksjonelle har
alltid vært; beskrivelse av turområder i Norge,
informasjon og tips om alle typer aktiviteter av
friluftsliv, og omtaler og testing av turutstyr.
SPISTE SJOKOLADE OG SØLVPAPIR
Bjørn vokste opp i Trondheim i en turglad
familie. På 80-tallet var han en periode hekta
på telemarksski, og kjørte telemarkssvinger
med vadmelnikkers, strikkagenser og svart
rallarhatt. Hekta på friluftsliv ble han i
militæret, og forstod at det var friluftsliv som
ville bli hans livsstil.
Vel hjemme fra militærtjeneste pakket han
sekken for en langtur på ski, alene gjennom
Dovre og Rondane.
— Jeg fikk uvær i Rondane, men kom i
følge med to eldre karer. I snøkavet kom vi
bort fra hverandre, og jeg fikk føle på å være
skikkelig liten på tur. Været var så dårlig at
jeg ikke tok sjansen på å ta av meg vottene for
å spise. Jeg prøvde å få i meg en kvikklunsj,
men måtte spise sjokoladen med sølvpapiret
på. Jeg har alltid hatt stor opplevelsestrang,
og fjellet er blitt min arena. Fjellet gir meg en
mestringsfølelse som jeg tar med meg til andre
områder i livet.

BLANDING AV HOBBY OG JOBB
Bjørn er den eneste som har vært med i
Friluftsliv siden starten i 1996, og jobben med
magasinet har vært en litt sær blanding av
hobby og jobb. Det har gitt grunnlag for en
noe utradisjonell måte å utføre redaktørjobben
på. Dessuten måtte han de første årene være
både journalist, holde styr på registeret
over abonnentene, ta seg av økonomien
og ikke minst være annonseselger. Nå er
arbeidsoppgavene mer fordelt, slik at han kan
konsentrere seg om redaktørjobben.

NÅR REDAKTØREN «I GAMLE DAGER»
SKULLE UT PÅ FORRETNINGSREISER,
HEIV HAN TELT OG SOVEPOSE INN I
BILEN, SAMMEN MED PRIMUSEN OG
HVA HAN ELLERS TRENGTE AV UTSTYR
FOR EN FLERE DAGERS FJELLTUR. MEN
DET VAR ALTSÅ FORRETNINGSREISE,
OFTE TIL OSLO, DET DREIDE
SEG OM.

DEILIG Å BO I TELT
— Jeg følte meg privilegert som
hadde muligheten til å leve slik jeg
hadde lyst til, samtidig som jeg var
på jobb. Det er så deilig å bo i telt,
det kan aldri måle seg med hvite
laken i ei hotellseng. Primusen
sørger for varme når det er kaldt,
og soveposen er alltid deilig å
krype ned i. Med hodelykta kan
jeg lese i ei bok, eller bare ligge
og lytte til lydene som er rundt
meg. Det er helt andre lyder enn
på et hotellrom. Jeg både sovner
og våkner til kvitrende fuglesang.
Lufta er frisk, og ikke tørr som
den ofte er på et hotellrom. Det
gjør meg godt opplagt, og jeg får
en fin start på dagen.
Etter oppstarten av bladet er det flere år hvor
Bjørn har notert mer enn 100 overnattinger
i telt, pr. år.
MED KART OG KOMPASS GJENNOM OSLO
Mange av de store sportsforhandlerne har
kontorer i Oslo, og i storbyen liker ikke
Esaissen seg særlig i trafikken.

FØRSTE UTGAVE: Det var
spennende å trykke 25.000
blader av det første nummeret,
som kom ut i mars 1997 uten å
ha en eneste abonnent.
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SOMMER: Ingenting kan
måle seg med å være ute
på tur om sommernettene.
Da er det stille. Lyder og
lys er annerledes enn om
dagen, og det er da fisken
biter best og dyrene er
mest aktive.

52

FRILUFTSLIV 2021 - 3

FRILUFTSLIVPROFILEN FRILUFT

Derfor pleide han å parkere bilen i utkanten
og tok føttene fatt og gikk etter kart og
kompass. Slik fant han fram til riktig adresse.
I ryggsekken hadde han notater, blader og
bærbar PC. Mens han spaserte gjennom
gatene var det tid til å tenke gjennom hvilke
utspill han skulle komme med på møtene.
— Når jeg skulle til nye adresser, peilet
jeg kompasskursen slik som på fjellet. At jeg
ankom møtene i turklær og med ryggsekk,
vekket stor oppsikt hos direktører og
markedssjefer. De syntes det var morsomt,
tøft, og veldig idealistisk at jeg bodde i telt.
Om håret var litt rufsete og barberingen så
som så, virket ikke negativt. Som regel er folk
i denne bransjen ivrige friluftsfolk selv, og vet
hvordan det er å bo i telt. Det hendte av og
til at jeg kjøpte meg et kvarter med dusjing
på et eller annet hotell, men som regel holdt
det med en kjapp vask på toalettet på en
bensinstasjon.
I SOVEPOSE MELLOM HANDLEVOGNENE
Det hendte at denne arbeidsstilen bød på
overraskelser, slik som da han en gang skulle
til Lillestrøm for å delta på Villmarksmessen.
Etter en sein start hjemmefra, kjørte han
ei natt i april nedover Østerdalen. Det
striregnet, og han ankom Lillestrøm i
skikkelig grisevær. Som vanlig hadde han ikke
bestilt hotellrom, og tanken på å slå opp teltet
for noen timers søvn fristet ikke. Et skur for
handlevogner med buet pleksiglass utenfor
et kjøpesenter fristet mer. Der inne var det
tørt og fint. En soveplass kanskje noe under
en redaktørs verdighet, men det ligger ikke i
Bjørns natur å tenke slik. Han akslet seg plass
blant handlevognene med liggeunderlag og
sovepose. Til regnets ensformige tromming
mot pleksiglasset, dysses han i søvn mellom
handlevognene. Mobiltelefonen var innstilt
på vekking klokka åtte, og var plassert i
fjellskoa sammen med bilnøklene. Det var
bare det at nettopp denne dagen var den
ene av to dager i året at handlevognene
skulle ha ettersyn. Derfor ble det et svare
leven inne i vognskuret lenge før klokka
åtte. Arbeidsfolket trodde selvsagt at det var
en uteligger som hadde tatt seg til rette i
vognskuret, men bylten blant handlevognene
var altså redaktøren for magasinet Friluftsliv.
FRILUFTSLIV SOM LIVSSTIL
Bjørn er stadig ute på turer, fra dagsturer til
turer som strekker seg over flere uker. Året
rundt, sommer som vinter.
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VINTERTUR: Å bo i telt om
vinteren er ren luksus, mener
Bjørn. Daglige leirrutiner med
blant annet snøsmelting er
bare kos.
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Da samler han stoff til bladet, samtidig som
han tester klær- og turutstyr. Tips om turer, og
viktig informasjon og erfaringer blir delt med
bladets lesere. Bjørn lever som han predikerer,
og er hel ved som friluftsmenneske. Det er få
personer i dette landet som kan vise til mer
allsidig erfaring med friluftsliv enn redaktøren
i magasinet Friluftsliv. Friluftsliv har vært, og
er og blir en livsstil for Bjørn Andreas Esaissen.
Antallet med forretningsreiser er redusert,
men å benytte seg av hotellrom på reise er
fremdeles helt uaktuelt. Ved messedeltagelse,
inntil pandemien slo til, var det liggeunderlag
og sovepose som gjaldt. Og ingen messedeltager
har hittil sett redaktøren nybarbert og med
nykjemmet hår, og det vil neppe heller skje
etter at det åpnes opp for messer igjen.

FULL AV IDEALISME OG PÅGANGSMOT
— Vi er Askeladden som startet i det små
og hadde tro på det vi gjorde. Pandemien har
vist oss hva friluftsliv betyr for folk flest, når
alt kommer til alt. Jeg er fremdeles full av
idealisme og pågangsmot, selv etter 25 år. Hvor
dette ender vet jeg ikke, men satsingen på både
papir og nett vil fortsette. Jeg har fortsatt tro
på at folk vil lese papirutgaven, og ønske seg et
turblad de kan stappe i sekken eller ha liggende
på hytta. Vi vil fortsette med å inspirere vanlige
folk til å komme seg ut i den herlige naturen
som vi har her i landet. Naturen som arena for
rekreasjon og livskvalitet er viktigere enn noen
gang!

HANG OUT
OR
HUNKER
DOWN

Our revolutionary new Telos and Alto
tents provide unmatched versatility,
more space and superior ventilation.

LEARN MORE AT

seatosummit.com/tents2021
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BLÅTT: Det er en vakker blåfarge
inni sprekkene og i de mange små
istunnelene langs brekanten av
Svartisen.

SVARTISEN FRILUFT

SVARTISEN

SVARTISEN
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Svartisen i Nordland er Norges nest største isbre på hele
370 kvadratkilometer. Det er den isbreen på det europeiske
fastland som har lavest beliggenhet, bare ca. 20 meter over
havet. Det gjør den lett tilgjengelig for breturer og opplevelser.

FRILUFT SVARTISEN

BREARMEN:
Majestetisk. Storslagent.
Ruvende naturkrefter.
Brefronten av Svartisen
er et imponerende syn.
Stort. Vakkert og litt
skremmende. Kolossale
ismasser fra breen velter
nedover berget. Det
anbefales ikke å gå for
nærme. Isblokker kan
falle ned.

Svartisen er den største isbreen i Nord¬
Skandinavia og består av to adskilte deler:
Østisen og vestisen. Breen har gjennom
årtider formet landskapet, og elvesletter
med sand¬ og leiravsetninger er under
stadig forandring av breelvene. Om du er
heldig, kan du i enkelte av de omliggende
brevannene se isbreen kalve.
Høyeste punkt på breen i vest er
Snøtinden, som ligger 1.594 moh., og i øst
er høyeste punkt Istinden med sine 1.572
moh. Navnet Svartisen kommer fra den
gamle betegnelsen «Svartis», som beskriver
den karakteristiske dype blåfargen i
isen, med kontrast til den hvite snøen.
Ismassene viser et spekter av blåtoner, fra
transparent is, til turkis og mørkt blått.
TURMÅL
Svartisen er et populært turistmål og har
de siste årene hatt rundt 25.000 besøkende
i året. På grunn av dens lave beliggenhet er
isbreen og områdene rundt lett tilgjengelig
for en rekke opplevelser, som for eksempel
brevandring.
Brevandring tilbys av flere turselskap.
Turene ledes av erfarne breførere og
selskapene tilbyr vandringer i lettere
terreng så vel som ekspedisjoner i mer
utfordrende omgivelser. Besøkende får
kikke ned i dype bresprekker under
brevandringene og har også mulighet til
å delta på isklatring. En typisk bretur har
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en varighet på mellom tre og fem timer,
og sommeren og høsten anses som de
mest gunstige tidene på året til å dra på
brevandring på Svartisen.

EN GUIDET TUR PÅ SVARTISEN ER
ET EVENTYR SOM DE FLESTE KAN
VÆRE MED PÅ.
En tur til Svartisen gjør du fint som en
dagstur fra Bodø. Utstyrt med tau, isøks og
stegjern får du oppleve den vakre blåisen.
Bodø er et av flere startsteder for en tur
til Svartisen. Turen kan gjøres som en lang
dagstur, men legg gjerne inn en overnatting
ved Svartisen. Fra Kystriksveien - RV17
- kan Svartisen oppleves ved å ta båten
over Holandsfjorden like ved Meløy
Turistkontor i Holand.
Vi tok turen inn til Svartisen fra Mo
i Rana. Ca. tre mil nord for Mo i Rana
går det en bilvei helt inn til østenden av
Svartisvatnet. Brearmen Austerdalsisen
nås via en 20 minutters båttur over
Svartisvatnet. Det er en rutebåt som kun
går på sommeren. Det er mulig å ta med
egen båt og ro eller padle over vannet. Eller
du kan gå stien langs nordsiden av vannet.
ISEN MINKER
De siste 100 årene har Svartisen stort
sett minket. Dette har ført til at land og

vann som har ligget under isen i tusenvis
av år har kommet fram. Med det har
det også etablert seg livsformer her,
såkalte pionerarter. Denne biologiske
innvandringen anvendes av forskere for
å tilegne seg kunnskap om prosesser og
suksesjoner, som ligner det som skjedde
etter den store isen trakk seg tilbake fra
Skandinavia etter siste istid.
Innerst i fjordene og rundt Svartisen
møtes de fuktige, vestlige vindene og det
mektige fjellpartiet. Her faller det mye
nedbør i løpet av året.
Det er temperaturen om sommeren og
nedbørsmengden om vinteren som avgjør
om breen vokser eller minker i størrelse.
Det vil ta mellom seks og sju år før en kan
se om det har skjedd en økning eller ikke.
Det kommer mye nedbør fra havet, og
dette blir presset mot og over fjellet, og her
stopper det opp og nedbøren blir etterlatt
midt på breen. Det er gjort målinger av
snømengder på 13 meter om vinteren. I
vinterhalvåret øker breen med omtrent én
meter ved fronten av brearmene, og om
lag 6-10 meter i tykkelse på breplatået.
I løpet av sommerperioden smelter isen
med omtrent én meter på breplatået, og
enden av brearmen smelter med om lag
tre meter. Når det faller mer nedbør om
vinteren enn det smelter is om sommeren,
vil breen vokse.

SKARPE VENNER
FØLGER DEG
LIVET UT

BRUSLETTO - KVALITET I 125 ÅR

Gjennom 125 år har vi utviklet oss fra en bedrift som startet å produsere
ljåer og kniver, til en ledende produsent av skarpe følgesvenner til fritid
og arbeid på det norske markedet. Brusletto ble grunnlagt på Geilo av
Rognald Brusletto i 1896, og tradisjonen er videreført i generasjoner.
Vi har i dag fortsatt produksjon av kniver ved fabrikken vår på Geilo, og
drar stadig nytte av tidligere design, og ansatte som har lang erfaring
og kompetanse i håndverket. Det er vi svært stolte av og vi har skjønt
at kundene våre fortsatt setter pris på norsk håndverkstradisjon, stadig
forbedret gjennom 125 års erfaring.
Alle våre norskproduserte kniver leveres med livstidsgaranti mot
fabrikasjonsfeil. Se etter livstidsgaranti-merket på våre produkter.
brusletto.no

M A D E I N N O RWAY
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SPJÆRØY

SPJÆRØY
RUNDT TIL FOTS
TEKST OG FOTO: ØYVIND WOLD
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TELTING: Det er ikke enkelt å
finne en teltplass på øya, men
helt sør på Spjærodden er det
plass til et tomannstelt.

Tar du med stort og smått av øyer og holmer,
finnes det over to tusen fem hundre av dem i
Hvalerskjærgården. Hva gjør man når man har
lyst til å bli kjent, men står uten både bil, båt og
motor? Vi pakket sekken, hoppet på bussen, og
tok beina fatt rundt Spjærøy. Turen er ikke lenger
enn at den kan gjøres på en dag, vi valgte å bruke
et døgn, for å kunne bruke teltet.
Etter noen få kilometer vandring langs den
fredelige Dypedalsveien, ender den i hyttegrenda
Kjelvika. Herfra er det verken merker eller sti
videre sørover, men en blanding av noen få
hytter, store svaberg, røsslyng, rullestein, kanter,
krattfelt og småkløfter. Spennende terreng å gå
i, nesten som en labyrint, her er det slettes ikke
bare å følge en rett linje.

NOEN STEDER MÅ JEG PASSERE RELATIVT
TETT PÅ HYTTENE, OG FORVENTER
DÅRLIG STEMNING, MEN BLIR BARE MØTT
MED ET VENNLIG NIKK OG INGEN SURE
MINER.
En fin teltplass med utsikt over havet bør være
enkelt å finne på en øy – trodde jeg. Men i likhet
med de andre større øyene på Hvaler, går veier
og stier på Spjærøy ofte ganske nært hytter og
boliger. Og gjør de ikke det, er det gjerne snakk
om større områder med knudrete og oppskåret
berg, uten en eneste myk kvadratmeter til telting.
Ganske tidlig på ettermiddagen finner jeg
likevel noe som ser ut som en aktuell teltplass, sør
på Spjærholmen. Noen timer med sekkvandring
i mikrokupert terreng, har tatt på, selv om jeg
neppe kom høyere enn 15 meter over havet noe
sted. Vandring på hellende flater, enkel klyving,
noe balansering på rullestein, baksing i kratt,
foruten sol og vind i ansiktet, har gjort meg
overraskende trøtt.

En måte å få nye friluftsopplevelser på er å bruke
et kjent område på en ny, eller «feil», måte.
Hvalerskjærgården, sør for Fredrikstad, er primært
kjent som et sted for båt- og sjøliv, ikke minst padling.
Hva med i stedet å bruke en av de større øyene til
en overnattingstur til fots? Spjærøy så ut til å være
akkurat passe for det formålet.

Det er ikke store distansen jeg har gått, det har
heller ikke vært målet for denne turen.
Å finne veien i et område uten sti har vært
spennende, havutsikten har vært super, og jeg sier
meg godt fornøyd med å finne et mykt underlag
å sove på i et landskap helt dominert av stein. Fra
teltplassen ser jeg Akerøya i sør, og Asmaløy i øst,
begge to store nok til også å kunne være mål for
overnattingsturer til fots.
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1. SVABERG: Sørsiden av Asmaløy har masse svaberg
og et spennende terreng å gå i, i bakgrunnen ser man
Akerøya.
2. BRU: Brua ved Spjærøykilen forbinder Makrelltangen
med den smale stien som går over åsryggen nordover
mot Langeli og Sand.
3. BLOMSTER: Ute på svabergene finnes det en rik
strandvegetasjon i sprekker og kløfter, som bokstavelig
talt gir farger til turen.
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Areal Spjærøy:		
8 kv.km.
Distanse beskrevet rute: 14 km
Digitalt kart og
https://ridewithgps.com/routes/34289442
høydeprofil for rute:		
Vanskelighetsgrad:		
Lett – lett til middels
Samlet stigning:		
185 hm
Underlag: 			
ca. 30 % asfalt, 20 % grusvei, 50 % sti
				eller svaberg
Reise dit: 			
Bussrute Vy6 til Dypedalsåsen,
				avganger hver time fra Oslo bussterminal
Leie av Tredalen
speidersted:			
https://speiding.no/node/1761

NORDLIGE DEL
Neste dag gryr, med måkeskrik og bølgeskvulp,
vinden har tatt seg opp litt. Det er blitt delvis skyet
og lavere temperatur, passer egentlig bra når man
vandrer med halvtung sekk. Etter en stor frokost og
en liter kaffe, begynner jeg å tråkle meg nordover
på mer svaberg, Jeg leter etter en sti på østsiden av
Spjærholmen, som skal ta meg til tettstedet Sand.
Det viser seg å være et knapt synlig fâr, opp og
ned noen lave furukledte berg, før jeg føres ned
på en superidyllisk skogsti, nesten en tunnel av
grønnsvær. Stedet har en wow-faktor, og er slik at
jeg må tvinge meg selv til å gå langsomt for å kunne
ta inn detaljene og variasjonen. Blandingen av sjøog skoglukt siver gjennom luften og forsterker
opplevelsen, en slik sti kunne jeg ha tenkt meg å
på i timesvis.
Ved Sand går jeg gjennom den store Hvaler
camping. Den er full av familier som gjør seg
klar for padling i kajakk, kano eller sup-brett, alle
vil til sjøs. Ved Sand marina, rett nord, går jeg
rundt mellom flotte seilbåter, hvasse skinnende
speedbåter og enorme cabincruisere. Her flyter
det penger, bokstavelig talt. Jeg som rusler rundt
på land med havregrøt, tubepålegg og lomper i
sekken føler meg som den litt stusselige båtlause
outsideren akkurat i disse omgivelsene.
Men jeg depper overhodet ikke, og synes turen
har gitt variasjon og overraskelser for hver eneste
kilometer!
SEKK VERSUS SYKKEL
Jeg fortsetter videre på asfalt mot Basto, der det
igjen blir trivelig smal skogsti mot Sydengen. Et
skilt fanger oppmerksom heten min; «Vis hensyn
ved passering av eiendommen. Gå av sykkelen».
Jeg kjenner et pust av vemod for ikke å ha

stisykkelen med på denne fine barnålstien. Min
desidert vanligste form for friluftsliv og aktivitet
er sykling, både på asfalt, grus og sti. Nå er jeg
på fottur, men er usikker på om jeg egentlig kan
kalle meg en ekte vandrer. Kjenner tydelig at det
er lenge siden jeg gikk med så tung sekk. Balansen,
bevegelsene, farten, hvor man blir sliten, hvor det
gjør vondt, alt endres med ryggsekk.
Men ved å gå, merker jeg også at naturopplevelsen
og sansingen blir en ganske annen. Ikke bare fordi
tempoet er mye lavere, men fordi man kan la
blikket og kanskje tankene vandre i enda større
grad. Det er også enda enklere bare å stoppe et
øyeblikk for å orientere seg eller ta inn en detalj
man passerer. Jeg ser plutselig at det et masse
modne bringebær i veikanten, og føler samtidig at
jeg har tid til å stanse opp og spise mange av dem.
I en lysning noen meter unna stien blir jeg obs
på et rådyr som står helt stille og observerer meg.
Det slår meg at det ville jeg neppe fått med meg
på sykkel.
Ved Sydengen er det asfaltvei som venter, men
kun noen få hundre meter, før jeg via den skiltede
kyststien ledes inn på trivelig grusvei i skogen
mot Djupedal til det svært idylliske speiderstedet
Tredalen ved Skjelsbusundet. Her er det flere hus,
rastbenk, brygge og store gressletter. Tredalen har i
mer enn 50 år vært brukt av Norsk Speideforbund
for leirer, møter, aktiviteter og kurs.
Jeg avslutter turen med å raske med meg enda
flere bringebær den siste halve kilometeren opp
til busstoppen ved Fv.110. Spjærøy har vært
en fascinerende blanding av hav, hytter, båtliv,
steinformasjoner, skogholt og dyrket mark.
Herved er en fottur i «båtland» anbefalt!
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SYNNFJELL

I en serie på fire reportasjer, til hver årstid,
presenterer vi turopplevelser i Synnfjell-området.
Dette er reportasje 3:4.

REPORTASJE 3:4 SYNNFJELL

PÅ TUR I

LANGSUA
NASJONALPARK
TEKST OG FOTO: REDAKSJONEN I FRILUFTSLIV

Julidagene var gloheite. Så varme
at vi måtte holde oss nede ved
vannkanten til det ble litt svalere
utpå kvelden.
Fottur, sykkeltur, padling, telting, fisking og
soling sto på vår «aktivitetskalender» for
å oppleve gode sommerdager i Synnfjellområdet. Med bil nedlesset av turutstyr,
kajakker, sykler og kjølebager skulle vi bli
bedre kjent med denne sommerperlen her
inne i fjellheimen. Etter å ha vært på lange
skiturer i Synnfjell, både vinter og vår,
valgte vi denne sommeren å dra litt lenger
inn i området, nærmere bestemt Langsua
nasjonalpark.
SYKKELTUR OG FOTTUR
Vi kjørte inn til innsjøen Mjødokka og slo
leir der. Vi så umiddelbart på kartet, og
på terrenget rundt oss, at alt lå til rette
for enkle toppturer i nærområdet. Etter
en bedre frokost i solveggen på teltet
hoppet vi på syklene og tråkket i vei inn
mot turisthytta Liomseter. Det var veldig
fint og lett å sykle på den brede grusveien.
Terrenget var forholdsvis flatt. Vi stoppet
underveis ved Tortjønna.
Vi tuslet litt i vannkanten, tok noen bilder,
før vi syklet videre frem til setra.
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1
På østsiden av tjønna ligger det forresten
ei hytte som man kan leie via inatur.no. Båt
kan leies og det skal visstnok være bra
ørretfiske i tjønna.
Etter en drikkepause på tunet foran
Liomseter tok vi beina fatt og ruslet oppover
mot Nordre Suluhøgda (1.122 moh.). Det
er en halvdagstur for godt trente voksne
og heldagstur for eldre og barnefamilier.
Turen er på rundt ni kilometer, og selv om
den ikke går på en av de høyeste toppene
i området, gir den et fantastisk utsyn til
Jotunheimen, Rondane og Valdresfjella.
Villblomstene sto i full prakt og vi gikk
oss inn i svermer av vakre sommerfugler.
Dette var rett og slett en meget fin fottur.
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LANGSUA NASJONALPARK

FAKTA OM SYNNFJELL

Langsua nasjonalpark er en
nasjonalpark som strekker seg over
Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Nordre
Land, Gausdal, Sør-Fron og NordFron kommuner i Oppland fylke.

Synnfjell ligger på Østlandet i fylket Innlandet, midt i
mellom Lillehammer og Valdres. Vertskapskommuner
er Nordre Land og Etnedal. Kjøreavstand fra Oslo er
2,5 timer, fra Lillehammer 1 time og fra landsbyen
Dokka 45 minutter.

Parken ble opprettet 11. mars
2011. Arealet er 537 km². Høyeste
punkt er Skaget (1.686 moh.).
Totalt fredningsareal er på cirka
1.000 km².

Synnfjell kalles det «ville og snille fjellet.» De fleste
turene er lette og middels krevende. Det er merket
sti fra Strangsætra, Åssætra og Gråberga til Spåtind,
som er den høyeste toppen i området. På veien
opp kan man velge å ta turen innom Svartkampen
(1.168 moh.), Olavskampen (1.312 moh.) og
Høgkampen (1.360 moh.). Turen innover fjellet
på Høgkampflæene og langs Høgkampvatnet er
fantastisk i snill og vill natur.

Nasjonalparken domineres av store
skogområder hvor snaue koller og
nuter veksler med vann, mindre
elver og større, langstrakte myr- og
våtmarksområder. Det hele danner
en mosaikk av landskapselementer
uten større naturinngrep.
Skogen er dominert av fjellbjørk og
gran med glissen furuskog langs
myrdragene og på de tørreste
moreneryggene langs elvene.
Skogen er stort sett urørt med
en større urskog av gran omkring
Ormtjernkampen ved Dokkvatnet
lengst øst i nasjonalparken.
Den og de nærliggende
fjellområdene dannet den tidligere
Ormtjernkampen nasjonalpark.

Synnfjell er perfekt for fotturer. Her finnes alt fra
turområder i variert natur og skogsterreng, til mer
spektakulære turer over fine fjellvidder. Spåtind er et
yndet turmål med panoramautsikt til Jotunheimen,
Rondane, Dokkadalen og Randsfjorden.
Langsua nasjonalpark ligger i tilknytning til området
og har et østnorsk skog- og lavfjellslandskap som er
åpen for ferdsel til fots.
Adkomstmulighetene er gode da FV204 mellom
Lillehammer og Valdres går gjennom sentrale deler
av området. Det er også enkelt å kjøre fra Dokka
retning Lillehammer, ta av mot Nord-Torpa/Synnfjell
og videre forbi Spåtind Fjellstue til Oppsjøen.
Om sommeren er det parkeringsmuligheter ved
Lenningen og ved Spåtind Fjellstue.

3
1. TOPPER: Det kryr av høydedrag og topper
i Synnfjell og inne i Langsula nasjonalpark.
Uansett hvilken topp du velger er utsikten
formidabel. Foto: B. Risan
2. TELT: Vi kjørte inn til innsjøen Mjødokka
i Langsua nasjonalpark og slo leir der. Det
ble vår basecamp i noen solrike og varme
sommerdager. Å våkne tidlig på morgenen til
intenst sollys og steikende varme inne i teltet
var ubehagelig. Det var bare å komme seg ut
av teltet brennkvikt, tusle ned til innsjøen og
kjøle seg ned.
3. SYKKEL: Terrenget inne i Langsula
nasjonalpark er snilt og lett. Vi møtte i hvert
fall ingen heseblesende motbakker på våre
sykkelturer. Her passerer vi det lille vannet
Tortjønnet.
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SYNNFJELL REPORTASJE 3:4

PADLING OG FISKING
Vi hadde basecamp ved innsjøen
Mjødokka. Stedet var et godt utgangspunkt
for diverse aktiviteter. Her var det enkelt
å sette ut kajakkene. Det var ikke store
vannet å padle på, men det var idyllisk der.
Også var det godt og avkjølende å komme
seg ut på vannet etter en lang, svett dag på
fottur. På kvelden tente vi bål i vannkanten.
Fullmånen gjorde stemningen nesten
trolsk. Der og da var det helt nydelig å
nyte en stille, halvmørk sommerkveld på
Østlandet.
Utpå kveldingen vaket fisken hissig på
vannet. Vi prøvde noen kast, men det ble
ikke noe napp. En oppsynsdame kom og
forklarte oss at det ikke var lov å fiske fra
båt der. Det tok vi selvsagt til etterretning
og fortsatte fiskingen fra land. Men det ga
ikke noe mer fiskelykke det heller. Nyfisket
ørret stekt på bål ble det ikke noe av. Det
var nok alt for varmt i vannet til at fisken
ville bite?

1
2
1. KVELD: Det godt å
varme fingrene på et bål
etter en lang kveldstur i
kajakken.
2. ELVA: Elveosen på
østsiden av Mjødokka er
idyllisk og innbyr til en
hoppetur fra stein til stein
nedover elva.
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Booking:
+47 61 11 96 06
post@spatind.no

────
www.spatind.no

Spåtind Fjellstue
Opplev det ville og snille fjellet – besøk vår hjemmeside for
gode tilbud og spennende pakker som passer turglade
friluftsmennesker som ønsker noe eksklusivt.
Høyeste topp er Spåtind 1414 moh., men også
Djuptjernskampen 1325 moh. er en ypperlig tur! De fleste
turene er lette og middels krevende. På de fleste toppene er det
fantastisk utsikt til Spåtind 1414, Skjervungfjellet,
Skarvemellen, Rundemellen, Snuen, Røssjøkollane,
Djuptjernskampen, Ormtjernskampen og Langsua.
Dere finner oss midt på Synnfjell med utsikt over
Synnfjorden og Spåtindtoppen.

────
Langrenn
Trugetur
Vandring
Skisenter
Fisking
Basseng og
treningsrom
Synnfjorden
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MORGENFISKE: Når det
er varm, lita sommerelv
biter laksen oftest best rett
før soloppgang. Å liste seg
stille ned til elvekanten med
sandaler og ei enhånds
fluestang kan være
effektivt.
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Laksefiske i

ORKLA
TEKST OG FOTO: REDAKSJONEN I FRILUFTSLIV

Lakseelva Orkla i Trøndelag
har fått navnet «Folkefiskets»
elv. Det skyldes at det er
veldig mange fiskere der, og at
fiskekortene stort sett er billige.
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FLUELAKS: For
mange i Orkla er det
kun fluefiske som
gjelder. Blå, gul,
oransje, svart, grønn,
hvit eller rosa flue?
Tja…ikke godt å si.

ORKLAND
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1 2020 ble det tatt 28.553 kilo laks i
Orkla. Antall laks: 6.838 stk. 54 %
av laksene ble tatt på flue. 29 %
ble tatt på mark. 12 % ble tatt på
sluk. 1 % ble tatt på wobbler. Det
som er mest imponerende å lese i
statistikken for Orkla er at hele 64
% av fangstene ble satt tilbake i
elven igjen (C&R). Det vitner om
at dette er ei sportsfiskeelv, og ikke
ei elv for folk som driver matauk og
er ute etter å ha fisk i fryseren. Til
sammenligning var det kun 5 % C&R
i Trøndelags største vassdrag, «elvenes
dronning», Namsenvassdraget.

LANG ELV
Elva begynner i fjellsjøen Orkelsjøen øst i
Oppdal kommune i Trøndelag, går østover
innom Innerdalen i Kvikne i Tynset kommune
(i Innlandet fylke), svinger mot nordvest inn i
Trøndelag på ny og renner gjennom Orkland til
Trondheimsfjorden ved Orkanger.
Øverst renner Orkla gjennom høyfjell med
fjellbygder. Ved Ulsberg i Rennebu skjærer
elven seg ned i en dyp, trang dal som etter hvert
vider seg ut og lager flere steder en vid, flat
elveslette.
Elva er lakseførende i en strekning på 88
kilometer, fra utløpet ved Orkanger til Stoi’n,
rett nedenfor Ulsberg i Rennebu.

ORKLA FRILUFT

SMÅLAKS: En nyfisket
smålaks er for mange den
aller beste matfisken. Det
er bare å tenne bål og
holde de røde fiskestykker
over glørne.

Orkla er en storlakseelv der fisket hovedsakelig
foregår fra land. Største registrerte laks gjennom
tidene er på 25 kg. De største laksene tas gjerne
de aller første dagene av sesongen. Vanligvis
kommer mellomlaksen (3-7 kg) fra medio juni,
mens smålaksen kommer tidlig i juli. Da er
det oftest mye laks i hele elvas lengde. Orkla er
middels stor med både djuphøler og lette stryk,
noe som gjør at den passer for all slags redskap.
Elva er regulert, slik at den har en stabil
vannføring og er sikret brukbart med vann
selv i tørkeperioder. Minstevassføringen er på
20 kubikkmeter per sekund. I sesongen finner
du daglig oppdatert laksebørs, fangstbilder,
vannføring og temperaturer på orklaguide.com.
Der finner du også oversikt over fiskemuligheter
og overnatting i tillegg til annen informasjon om
elva og dalføret rundt.
FISKETIPS
På Fannrem ligger det et vald som heter Eriksen.
Dette er et «offentlig» vald, som har billige
fiskekort.
Prisen på et sesongkort i 2021 (varer fra 1. juni
– 31. august) koster kun kr 2.500,-. Det utgjør
en snittpris/døgnkortpris på cirka 27 kroner! Et
ordinært døgnkort koster kr 300,-. Har du lyst til
å prøve laksefiske i Orkla, for en rimelig penge, er
dette et meget godt valg. Valdet er variert og du
kan fiske fra begge sider av elva. Eriksen-valdet
ligger cirka fem kilometer opp i elven. Dette er
det første valdet hvor laksen virkelig begynner
å bite. På strekningene lenger ned i elva raser
laksen fort forbi og lar seg vanskelig ta. Det kan
til tider bli litt for mange fiskere på Eriksenvaldet, men strekningen er såpass lang at du vil
finne din egen fiskeplass. Dessverre er det mange
menneskefolk som står langs valdet og kaster
både bly og metallbiter på elva. Det kan til tider
gjøre det noe vanskelig for de rene sportsfiskerne
som fisker med flue.
Adgangen er til fiske i elva er god, men også
Orkla er innhentet av stramme restriksjoner på
fangst. Mange murrer over stramme fiskekvoter.
Andre blar opp 25.000 kroner for en ukes fiske
på 1. klasse – og setter laksen ut igjen.

FISKEREGLER ORKLA 2021:
Sesong:
		
		
Kvoter:
		
		

1. juni – 31. august.
All ørret er fredet hele sesongen
All hunnlaks settes ut fra og med 1. juli
Døgnkvote 1 laks. Sesongkvote 4 laks,
hvorav maks 1 kan være over 80 cm og
maks 1 kan være hunnlaks.

Les mer om fiskeregler og desinfisering på:
orklaguide.com
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TEKSTDALSELVA
TEKST OG FOTO: REDAKSJONEN I FRILUFTSLIV
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FLUEFISKE: Øverst
i elva ligger Teksdal
Kraftstasjon. Her
stopper fisken sin
vandring. Dette er en
meget bra fiskeplass
uti sesongen.

På Fosen i Trøndelag ligger det
ei lita og idyllisk smålakseelv. Her
vandrer fisken kun tusen meter
opp i elva.
Teksdalselva er for mange ei ukjent elv. En liten
men spennende fiskeperle. Ypperlig for de som
liker å lure seg frem mellom busker og kratt
ned til elvekanten med ei lita fluestang. Ørland/
Bjugn JFF har i en årrekke lagt til rette for
laksefiske for alle i Teksdalselva. Elva er enkel å
ferdes langs, da det er stier langs elva. Ved elva
er det to ramper som gjør det mulig å fiske for
bevegelseshemmede.
Det er både villaks og sjøørret i elva. Men rømt
oppdrettsfisk (laks og regnbueørret) går også opp
i elva.
Elva har mange fine høler og fiskeplasser.
I Sjøhølen ligger nederst i elva og er den siste
hølen før fjorden.I Sjøhølen står det som regel
alltid fisk rundt flotidene. Den største laksen som
ble tatt i elva i 2020 var på 9,5 kilo.
Sesongen varer fra 15. juni til 15. september.
Hver dag i tiden mellom 12:00 og 17:00 er elva
fredet. Det er kun lov å fiske med flue og mark
(uten søkke).
Kommer du fra en annen elv, skal du desinfisere
utstyr. Dette gjør du gratis ved Teksdal
Krafstasjon. Se oppslag for utførelse og husk
å kvittere for dette i loggbok, som ligger i
postkassen. Fiskekortet er ikke gyldig før
desinfisering er utført.
Mer info om fiskeregler og desinfisering finner
du på: inatur.no
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KREVENDE: Hermannsdalstinden
(toppen til venstre) med Lofoten
Turlags hytte Munkebu i forgrunnen.
Til høyre for Hermannsdalstinden
står Klokkaåttetinden (869 moh.).
Du må beregne 10-14 timer på
denne krevende fotturen tur-retur
Sørvågen-Hermannsdalstinden.
Foto: Knut Stensen

LOFOTEN
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TOPPTUR I

LOFOTEN
TEKST: BJØRN A. ESAISSEN
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Hermannsdalstinden (1.029 moh.) er det høyeste
fjellet i Vest-Lofoten.Du må beregne 10-14 timer på
denne krevende fotturen.
Det er to hovedruter opp til
Hermannsdalstinden. En lang fottur som
starter i Sørvågen (ca. 9 km) og den kortere
men mye brattere ruten som starter med
en fergetur fra Reine til Forsfjorden (ca.
5,5 km).
STORE STEINER: Det er
bratt oppover mot toppen av
Hermannsdalstinden. Snørenner og
store steiner må forseres. Utsikten
er formidabel. Fjellet har stupbratte
sider mot botner i øst og sør og mot
havet i vest, som bare ligger vel en
km i luftlinje fra toppen.
Foto: Bjørn A. Esaissen

Vi gikk fra Sørvågen. Vi måtte jo opp på
Hermannsdalstinden. Tåka var tett, men
glimtvis fikk vi sett bitte litt av toppen på
vei opp. Landskapet preges av steile fjell
og smale strandflater. Her finnes Europas
eldste bergarter, ca. tre milliarder år gamle!
Denne turen ble vår mest spektakulære
topptur i Lofoten.
Fra Sørvågen går stien opp og inn til
turisthytta Munkebu. Det tar et par timer.
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Ferden videre går nedover en skråning,
oppover igjen mot et vann som heter
Krokvatnet. Videre langs vannet slakker
terrenget noe, før det bare blir brattere,
brattere og brattere. Siste stykket opp til
toppen er krevende.
Nesten klatring. Snørenner må forseres.
Store steiner må passeres. Smale partier
med flere hundre meter rett ned på
sidene. En tøff tur, selv om du ikke lider
av høydeskrekk. Vi tok toppen i tett tåke.
Kanskje bra det… for vi fikk aldri sett hvor
høyt ned og bratt det var der oppe.
Du får en noe merkelig følelse der du står og
ser opp på de spisse fjellene. At tåkebygene
kommer og går hele tiden gjør opplevelsen
enda sterkere. Lyset skifter fort. Alt er i
forandring, men fjellene står fast. Du føler
deg liten. Det oser majestetisk storhet av
fjellene i Lofoten. Kanskje fordi du har
fjellene så tett innpå deg hele tiden. Litt
fryktinngytende. Litt skummelt kanskje?
Men tanken slipper aldri taket: Skulle så
gjerne vært oppå toppen der og sett hva
som er på baksiden…

LOFOTEN FRILUFT

LOFOTEN
- ET AV NORGES VAKRESTE TUROMRÅDER
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Nå har vi «tatt» Lofoten. Og jeg mener tatt: Med bil,
fjellsko, ryggsekk, telt, sykler og kajakker raidet og loffet
vi rundt i store deler av øygruppen.

For å si det første først: Vi møtte mange
som kjørte bil fra Svolvær, ut til Å, og så
tilbake igjen på et par dager. De stakk som
snarest innom noen gallerier, museer og
kafeer. Overnattet på hotell. Vel hjemme
skrøt de av å ha vært i Lofoten. Men…Det
er stor forskjell på å ha vært i Lofoten, og å
ha opplevd Lofoten.
Skal du oppleve Lofoten, så bør du
absolutt ta avstikkere fra hovedveien E10.
Kjør ut til de små tettstedene som ligger på
nordsiden av Lofoten. Sett av god tid.
Du trenger minst ei uke. Bil er et ypperlig
transportmiddel.

Da har du muligheten til å dra hvor du
vil og når du vil. Fleksibilitet og enklere
logistikk.
Lofoten har alt: Spisse fjell. Krystallklart
hav. Hvite strender. Tang og tare.
Ørn. Tørrfisk. Brygger. Fiskebåter.
Trehus. Sjarmerende tettsteder. Gjestfri
lokalbefolkning. Fantastisk lys. Tåke.
Vind. Sol. Regn. Midnattssol. Fisk i
havet. Bacalao. Nordlandsdialekt. Turister.
Bobiler.

Å: Ytterst i Moskenes ligger
tettstedet Å. Her ender E10. Å er
et sjarmerende lite tettsted med
flotte bygninger og lange brygger
og moloer. I Å finner du alt et
fiskevær på 1800-tallet hadde å
tilby: Trandamperi, rorbuer, bakeri,
låve, naust, smie, husmannsstue,
hovedbygning og vakre hager.
Gammelbutikken har trolig Lofotens
beste utvalg av lokal litteratur,
gaver og suvenirer. Og når du
først er der… Du bare må stikke
innom bakeriet og kjøpe steinbakte
kanelboller. Smaker fortreffelig.
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Litt fakta: Lofoten er øygruppen vest i
havet nord for Polarsirkelen. De viktigste
øyene er Austvågøya, Gimsøya, Vestvågøya,
Flakstadøya, Moskenesøya, Værøy og
Røst. Den sørligste delen av Norges største
øy, Hinnøya, ligger også i Lofoten. Det bor
ca. 24.000 mennesker i regionen. Med bil
er det ca. 18 mil fra Raftsundet i nord til
tettstedet Å ytterst i Lofoten.
De første menneskene kom til Lofoten
for ca. 6.000 år siden. Steinalderfolket
levde av fiske og fangst i et område med
gode levevilkår. Hele Lofoten var den gang
dekket med store furu- og bjørkeskoger.
Her var det hjort, sel, hval. Jordbruket
utviklet seg tidlig, og allerede for 4.000 år
siden ble det dyrket korn i Lofoten.
I vikingtiden vokste det fram flere store
høvdingseter. På Borg, Vestvågøya, er
det funnet tufter av et høvdingsete med
den største gildehall man kjenner fra
vikingtiden i hele Norden. Bygningen av
8,5 meter bred og hele 83 meter lang. En
rekonstruksjon av bygningen er oppført på
Borg. Vikingmuseet LOFOTR på Borg ble
åpnet i 1995.
Lofotfisket ble tidlig viktig. Kong
Øystein fant fisket så viktig at han allerede
i år 1103 lot bygge en kirke i Vågan, som
den gang var tyngdepunktet for lofotfisket.

Tørrfisk produsert av skrei var den
viktigste handelsvaren, og markedene var
stort sett hele Europa. Fremdeles er Italia
det viktigste markedet for tørrfisk av beste
kvalitet fra Lofoten.
Den varme Golfstrømmen gjør klimaet
i Lofoten mye mildere enn andre områder
i verden som er like langt nord, som f.eks.
Alaska og Grønland. Kystklimaet i Lofoten
gjør vintrene milde og somrene forholdsvis
kjølige. Januar og februar er de kaldeste
månedene, med en middeltemperatur på
minus 1 grad. Juli og august er varmest
med middeltemperatur på 12 grader. Mai
og juni er tørrest. Mellom alle øyene i
Lofoten går det sterke tidevannsstrømmer.
Mest kjent er Moskenesstraumen mellom
Lofotodden og Værøy.
Områdene på vest- og nordsiden av
lofotøyene har midnattssol i tiden 27.
mai til 17. juli. Lofotens fjell har fått sin
utforming først under den siste istiden,
som sluttet for ca. 10.000 år siden.
Lofoten har et rikt og variert fugleliv.
Her møter du fugler fra skog, myr, hei, sjø
og hav, og mange arter som trekker forbi
Lofoten hver vår og høst. Havørna trives
godt i Lofoten og her finnes en av verdens
største bestander.

MIDNATTSSOL: Det så ut som en
scene fra filmen Ringenes Herre, der
midnattssola nærmest eksplodert i
et inferno av lys ute i havet mellom
fjellene. Vi slo leir noen kilometer
utenfor Henningsvær, og bivånet det
spektakulære lyset i flere nattetimer.
Bildet er tatt klokka ett på natta.
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RØST

LOFOTEN FRILUFT

- EN PERLE YTTERST I LOFOTEN

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

100 kilometer fra fastlandet og 25 kilometer fra
nærmeste nabo i Lofoten. Der ligger øya Røst!
Når du først har kommet deg ytterst i Å
i Lofoten kan du ikke bare dreie bobilen
180 grader og kjøre tilbake. Da bør du føle
deg snytt. Snytt fordi du ikke tok turen
helt ytterst i Lofoten.
Røst er en verden du aldri vil glemme.
Ubeskrivelig fordi den egenartede
atmosfæren består av utallige ingredienser:
Salt sjø. Rødmalte bryggehus. Melankolske
krykkjeskrik. Båter som tøffer inn og ut
utallige kanaler og sund. Ram lukt av sjø
og fisk. Fargespillet i vannet. Drivende
tåkebanker. Skygger på fjellene som gir
gjenlyd av tusenvis av fugleskrik. Irrgrønt
gress med hvite sauer. Folk i oljehyrer.

wEn tidløs verden hvor elementene
bestemmer livets rytme. Det er Røst det!
Med sine ca. 600 innbyggere og snaue
11 kvadratkilometer med land er Røst
kommune en av landets aller minste.
Regner man imidlertid med Europas
største sjøfuglforekomst, som hovedsakelig
består av lundefugl, finnes det godt over en
million røstværinger.
Fiske er viktigste næringsvei og
havområdet rundt Røst er i større og større
grad blitt et tyngdepunkt for det årlige
lofotfisket.
Siden
italieneren
Pietro
Querini
ufrivillig strandet på Røst en januardag i
1432, har røstsamfunnet vært ekstremt
eksportorientert. Man produserer fisk og
fiskeprodukter, hovedsakelig tørrfisk, for
om lag 400.000 kroner pr. innbygger pr. år,
og det meste av produksjonen eksporteres i
dag til nettopp Italia.

KULTURLANDSKAP:
Steingjerder, grønne
gressletter, sauer som
beiter, små og enkle hus
dominerer landskapet på
Røst.
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FISK: Kasser med diverse
fiskeutstyr finnes over alt nede
på bryggene. Fiske er viktigste
næringsvei og havområdet
rundt Røst er i større og større
grad blitt et tyngdepunkt for det
årlige lofotfisket. Bolighusene er
karakteristiske. De er små, enkle,
fargerike og med enkel standard.
Likevel sjarmerende der de ruver
på den flate øya. Husene er fra
forskjellige tidsepoker etter andre
verdenskrig.

Vinteren er høysesong på Røst. Når ca. 350
fremmede båter fyller opp havna, betyr
det mer enn fordobling av folketallet. Det
koker på havet, det koker på fiskebrukene
og det koker i festlokalene. Når skreien og
fremmedfiskerne forlater Røst i april/mai,
kommer trekkfuglene tilbake. Og i deres
kjølvann kommer sommeren og de fleste
turistene.
HIMMEL OG HAV
Røst har et ekstremt kystklima og ustabilt
vær. Middeltemperaturen i januar er + 3
grader, og i juli + 11 grader. Øyene ytterst
i Lofoten er dermed det nordligste stedet
i verden som ikke har noen vinter etter
meteorologiske definisjoner. Det kan
blåse friskt på Røst, men mangelen på fjell
gjør også at de store kastevindene uteblir.
Knapt noe sted i Norge har så mye himmel
som Røst, og mang en maler og forfatter
har blitt inspirert av det spesielle røstlyset
og stemningen blant folk, fugl og fisk.
Røst er ikke noe pessimistisk
fraflyttingssamfunn
i
utkantnorge.
Befolkningen er Nordlands yngste. Ingen
andre kommuner i fylket har en større
prosentandel av innbyggere under 15 år.
Tilsvarende er andelen av innbyggere over
80 år fylkets laveste.
MYE Å OPPLEVE
Utover sommeren viser flere av øyas seks
fiskebruk frem årets tørrfiskproduksjon for
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besøkende, selvfølgelig med prøvesmaking.
Vil du ut i båt selv, er det flere som tilbyr
fisketurer og båtutleie.
På våren og sommeren arrangeres det også
turer i båt ut til fuglefjellene og Skomvær
fyr lengst ute, hvor billedkunstneren
Theodor Kittelsen bodde i en periode
på slutten av 1880-tallet. I fuglefjellene
er den karakteristiske lundefuglen den
mest tallrike arten, med rundt 350.000
hekkende par. Her vil du også kunne se
havørn, skarv, alke, lomvi og krykkje på
veien.
På selve Røstlandet er det rikt utvalg
av helårsåpne kafeer og spisesteder og
flere gallerier. Det er enkelt å sykle rundt
hele øya, og det finnes flere fine turstier
som passer for liten og stor. På veien kan
du ta en titt på Røst kirke eller de gamle
kirkeruinene, eller se nærmere på det
gamle handelsstedet Brygga.
Siste helg i juni hvert år arrangeres
Lundefestivalen på Røst, med mye
musikk og moro. I tillegg arrangeres
havfiskefestival, og innimellom settes
det også opp opera. Querini-operaen
ble fremført for første gang på Røst i
2012, til strålende kritikker fra nasjonal
og internasjonal presse. Hvorvidt disse
tradisjonsrike arrangementene finner sted
i årets koronasommer vites ikke pr i dag.

ANNONSER

LYST Å OPPLEVE

SVALBARD

INNPÅ SKINNET?
Bli med i sommer på overnattingstur til
Svalbards gjemte perle, Ekmanfjorden.

Her er vi helt aleine.
Stille netter under
midnattssolens stråler.
Vi beveger oss sikkert og
i harmoni med naturen sjøen, tundraen, reinsdyren
og isbjørnen - trygt veiledet
av sertifisert og godt
erfaren Svalbardguide.
Fredag - Søndag hver helg i Juli og August. Vi sees!
Pris kr 9.900,FINN UT MER OM DETTE PÅ:
www.svalbardkayak.no / info@svalbardkayak.no / Tlf 99 33 95 41

svalbard kayak annonse.indd 1

08/06/2021 19:22

HUNTER ED
8x42

ARCTIC ED

10x42

8x32

Solid kikkert som tåler det
meste. Til den kresne som
vil ha en kikkert i toppsjiktet
til en rimelig pris.

En hendig kikkert i
perfekt størrelse,
ikke for stor og ikke
for liten.

KAMPANJEPRIS I JULI

KAMPANJEPRIS I JULI

3.999,-

2.495,-

Ordinær veiledende pris
kr. 5.995,-

Ordinær veiledende pris
kr. 3.495,-

5
år
GARANTI
Terningkast 5 i Jeger
nr. 7 2020

Bak-4 prismer og fasekorrigering
Vanntett, duggfri og nitrogenfylt
Tåler 1,5m under vann i 3 minutter
Synsfelt 142/1000m (8x42)
114/1000m (10x42)
» Lett i vekt med polykarbonat hus
»
»
»
»

» Solid gummiarmering for godt grep
» Regulerbare okularuttrekk i metall
– ypperlig også for brillebrukere
» Leveres med polstret corduraveske,
bred nakkerem og deksler

10
år
GARANTI
BESTSELGER!

» Bak-4 prismer og fasekorrigering
» Vanntett, duggfri og nitrogenfylt
» Synsfelt 132/1000m

» Regulerbare okularuttrekk i metall
– ypperlig også for brillebrukere
» Leveres med polstret corduraveske, nakkerem og deksler

IMPORTØR:
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FRILUFTSLIVS
FOTOGALLERI

FAKTA OM FOTOGRAF OG TEKSTFORFATTER

TELTLEIR: Etter noen
regntunge dager er det
herlig når kveldsola bryter
igjennom og du har sikret
deg en nydelig teltplass.
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BJØRNAR VALSTAD
Født 27.04.1967. Gift med Hanne
Staff. To barn Fanny (2006) og
Kaja (2009). 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.NO
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FORSOMMER I

FEMUNDSMARKA
TEKST OG FOTO: BJØRNAR VALSTAD
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FEMUNDSMARKA
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SKYET: Været skifter fort
på forsommeren. Det snør
lett over Stor-Svuku.

Femundsmarka nasjonalpark er en av våre
eldste nasjonalparker og fyller i år 50 år. Et
vakkert stykke Norge som har en magisk
tiltrekningskraft på alle som elsker friluftsliv.
Området var som mange naturperler truet
av vannkraftutbygging, men ble heldigvis
vernet til glede for fremtidige generasjoner.

FEMUNDSMARKA HAR ET HERLIG
VILLMARKSPREG, MED ENORME
MORENEMASSER DEKKET AV
STEINUR OG GAMLE FURUGADDER.
Selv om fisket sannsynligvis var bedre før
(som det gjerne var...) er dette et eldorado
for den som liker å fiske. Et mylder av
bekker, vann og større innsjøer gjør at du
aldri blir helt ferdig med Femundsmarka.
Hver eneste gang jeg setter kursen hjemover
lengter jeg tilbake og drømmer om en ny
runde i denne magiske naturen.
Deler av marka er relativt lett tilgjengelig på
sommeren, og derfor et yndet turmål både
for de som er på flere ukers fot- eller kanotur
eller for den som ønsker en flott helgetur.
Dessverre er det endel som glemmer at
marka skal brukes på naturens premisser.
I de mest trafikkerte områdene langs de
største vassdragene er det derfor støtt og
stadig en kommer over betydelige spor
etter uvettig fyring av bål og «gjenglemte»
tureffekter.
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Det er heldigvis økt fokus på slitasje og forsøpling
og det er kanskje håp om at flere klarer å tenke
lengre enn å fyre opp nok opp en vernet furugadd
i form av et «Monsenbål» slik at vi kan oppleve
marka i nye 50 år.
På forsommeren er det både mindre folk
og mindre mygg og sloss med om de beste
fiskeplassene. Bildene fra denne turen er fra en
tidlig junitur med vekslende vær og fiskebett.
Akkurat slik det skal være når en nyter en miniuke
i en av de flotteste naturnaturområdene vi har å
by på i dette fantastiske landet.

1

88

FRILUFTSLIV 2021 - 3

FOTOGALLERIET FRILUFT

2
3

1. KOMPISER: To trofaste turkompiser
diskuterer dagens middag. Ørret eller
Gjedde. Tio tok ørreten, så det ble gjedde
på meg.
2. GJEDDE: Fiske i Femundsmarka byr
på mange arter. Røavassdraget markerer
et skille med hva du kan forvente å få
på kroken. I Røavassdraget og nordover
inn i Trøndelag er det i tillegg til ørret og
røye muligheter for abbor og gjedde. På
sørsiden av vassdraget er det nesten
uten unntak edelfisken som dominerer.
Gjedder i denne størrelsen (1,8 kg) er
faktisk ypperlig matfisk!
3. ØRRET: Fantastisk kvalitet på
fisken! Nydelig farge og nydelig i
steikepanna. Fiskeutstyr er obligatorisk
i Femundsmarka. Men ta gjerne med
proviant. Det er ikke bare å hente fisk
om du er sulten. Fisket kan til tider være
svært krevende.
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FIREPOT STÅR FOR UTESERVERINGEN
Firepot turmat er basert på hjemmelagede
mattradisjoner. Vi bruker kun ferske ingredienser
fra vår egen slakter og grønnsakshandler. Vi har
utviklet en prosess som er basert på verdens eldste
konserveringsteknikk - lufttørking. Smaken blir til i
gryta, noe som gir Firepot turmat den dype, rene
og hjemmelagde smaken.

- Hjemmelagd mat, vi bruker kun ferske
ingredienser

Se hele menyen på firepotfood.no.

- ECO komposterbare poser

- Ingen konserveringsmidler eller kunstige
smakstilsetninger
- Vegan, laktosefrie og glutenfrie måltider
- Standard eller ekstra stor

Frokost: Havregrøt med kakaonibs og banan. Lunsj: Steinsopp med kremet risotto. Middag: Pulled Pork

NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

PENSUM
v

GO’BITEN S.92 | OTER S.94 | VESTFOLD S.98

VERDENS FINESTE
KYSTSTREKNING

Boka koster kr 349,-.
Mer info: www.vigmostadbjorke.no

Kysten fra Bergen til Kirkenes byr på
mektige naturinntrykk, kjente steder
og bortgjemte perler. Bli med på en
guidet tur gjennom 2000 kilometer med
fantastiske opplevelser!

Opplev kjente og mindre kjente
steder: Byer, fiskevær, nasjonalparker,
familieopplevelser, endeløse
strender, steder fra historien, levende
kystsamfunn og spennende museer.

Det finnes et uendelig antall gode
grunner til å stoppe opp underveis på
denne verdensberømte kyststrekningen.

Underveis i boka får vi vite mer om
fenomener, hendelser og lokale emner
som nordlys, isbreer, midnattssol og
mørketid, vær og uvær, lykter og fyr,
skipsforlis og bybranner, lofotfisket,
tørrfisk, handelssteder og væreiere,
krigshistorie, dyre- og planteliv og mye
mer.

Denne boka gir deg alt du trenger å
vite for å få maks ut av norgesferien,
enten du reiser alene eller med hele
familien.

Forfatter Espen A. Jacobsen (f. 1957)
er utdannet marineoffiser med ulike
stillinger på sjø og land i Sjøforsvaret.
Han har bidratt til flere reisebøker både
som forfatter og fotograf. Jacobsen er
fra Oslo og bor nå i Bergen.
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Ta eggerøre til nye høyder med
TRUDEWITZELL.NO

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.
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MENEMEN
Beste starten på turdagen får man med en skikkelig
frokost. Menemen, som er tyrkisk versjon av eggerøre,
er frokost i seg selv, men med nystekt brød blir det
enda bedre. Den største forskjellen på tyrkisk og norsk
eggerøre er at i tyrkisk tilsettes det grønnsaker og
krydder, noe som gir både mer smak og mat. Jeg laget
glutenfritt indisk nanbrød til, dette kan lages både i
panne og på grill. Det kjekke med å lage nanbrød er at
man kan skjære opp brødet og fylle det opp, så slipper
man styret med tallerken og bestikk.

GO`BITEN PENSUM

MENEMEN
Til to personer:
INGRIDIENSER:
2 ss olivenolje (evt. smør)
1 vårløk
1 spisspaprika
2 tomater
3 egg
Ca. 1 ts kuttet fersk rosmarin eller 2 ss kuttet
bladpersille
Salt og pepper
¼ ts chili om du liker sterk mat
Kutt opp vårløk og paprika i små biter og stek dette
sammen i olivenolje til det blir mykt (5-6 minutter).
Tilsett tomater kuttet i små biter og frisk rosmarin (evt.
bladpersille). La dette surre sammen til det har blitt en saus,
knekk deretter eggene rett i panna og rør godt sammen.
Rør hele tiden mens det stekes, til den konsistens du
ønsker. Smak til med salt og pepper.
Mannen min insisterer egentlig på knusk tørr eggerøre, men
med saftige tomater, så ble det mye saftigere enn vanlig
eggerøre.

NANBRØD
Til 4 brød:
INGRIDIENSER:
½ ts gjær
½ ts sukker
1 ½ ts fiberhusk
3 ss olje
Klype salt
150 gram kikertmel
150 gram glutenfritt
mel eller hvetemel
Smør til servering
Bland alt det tørre sammen i en pose. Før du brygger
kaffe, så heller du 1 dl vann og 3 ss olje i posen og knar
sammen. Når kaffen er ferdig og helt i koppen, er deigen
klar til å stekes. Ta ¼-del av gangen, bruk hendene og
lag den flat. Stekes på svak varme i stekepanne, ca. 2
minutter på hver side.
Hul ut brødet med en kniv, smør på smør om du ønsker og
deretter legger du i Menemen.
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Enkel å ta med på tur

Klemmeost fra Synnøve.
Kun 24 kcal.

NYHET!
NYHET!
NYHET!

Skjorte
Skjorte ii 100%
100% merinoull
merinoull

Aclima
AclimaLeisureWool
LeisureWoolererenentynn,
tynn,lett
lettogoggod
godskjorte
skjortei vevet
i vevetullstoff.
ullstoff.Skjorten
Skjortenhar
harforsterket
forsterketstoff
stoffpåpåskuldrene
skuldreneogogenen
praktisk
praktisklomme
lommepåpåbrystet.
brystet.Knappene
Knappeneererlaget
lagetavavkokosnøttskall,
kokosnøttskall,etetmiljøvennlig
miljøvennligogogresirkulerbart
resirkulerbartmateriale.
materiale.Ull
Ullholder
holder
deg
degvarm
varmselv
selvom
omdudublir
blirvåt.
våt.Fibrene
Fibreneerernaturlig
naturligresistente
resistentemot
motbakterier
bakterierogoglukt,
lukt,det
detgjør
gjøratatduduslipper
slipperååvaske
vaske
plagget
plaggetsåsåofte
ofte- -bare
bareheng
hengdet
detututi frisk
i friskluft.
luft.Skjorten
Skjortenererenendel
delavavvår
vårnye
nyeLeisureWool-kolleksjon
LeisureWool-kolleksjonmed
medplagg
plaggi høy
i høy
Aclima
er
tynn,
lett
og
god
skjorte
i vevet ullstoff.
Skjortenutgave!
har forsterket stoff på skuldrene og en
kvalitet
kvalitetLeisureWool
som
somegner
egnerseg
segen
like
like
godt
godt
tiltiljakta
jakta
som
som
tiltilhverdags.
hverdags.
Nå
Nåi kortermet
i kortermet
utgave!
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
Wool
WoolSpecialist
Since
1939
plagget
såSpecialist
ofte - bare Since
heng
det1939
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. Nå i kortermet utgave!

Skjorte i 100% merinoull

Wool Specialist Since 1939

PENSUM OTER

OTER
– en dyktig fisker
TEKST OG FOTO: STEINAR VÆGE

Oteren er et rovdyr i mårfamilien som
vi ikke ser så mye til. Den er mest
aktiv om natten eller i skumringen og
holder seg mye under vann. Derfor
var det overraskede å treffe på en
oter som spiste frokost på ei flyndre
ved bredden av Nidelva, nesten midt
i Trondheim sentrum.

Egentlig var jeg på vei for å ta
bilder av ender. Ved Nidarø i
Trondheim snor Nidelva seg
gjennom bydelen, hvor det er
et yrende liv av forskjellige arter
ender og sjøfugler. En tidlig
morgenstund er det imidlertid noe annet enn
ender som kommer i fokus, bokstavelig talt.
Ved bredden sitter en oter og nyter frokosten,
ei flyndre som den nettopp har fanget. Ikke
nok med det, ute i elva svømmer enda en oter.
Den har også ei flyndre i kjeften. Dermed blir
det orkesterplass til oternes frokostmorgen ved
Nidelva.
LABBENE MINNER OM MENNESKEHENDER
Bare den ene oteren er kommet opp på
bredden for å spise flyndra. Den er så opptatt
med å spise at den ikke enser fotografen som
står noen titalls meter unna. Det er litt pussig
å se hvordan oteren griper tak i flyndra med
begge labbene for å holde den fast. Labbene
minner om små menneskenever, selv om det
er svømmehud mellom tærne. Dyret river og
sliter i det seige flyndrekjøttet, som blir tygget
lenge og vel på. Av og til legger oteren hodet på
skakke, for liksom å få bedre tak med tennene.
Oteren tygger og smatter på maten, og nyter
tydeligvis et deilig måltid.
FISK STÅR ØVERST PÅ MENYEN
Som regel holder endene til akkurat der oteren
sitter, men i dag holder de avstand. Det kan
se ut som at fuglene har en viss respekt for det
brunglinsende, slanke dyret. Kanskje ikke så
rart, oteren er tross alt et rovdyr, som av og til
kan ta fugl.

96

FRILUFTSLIV 2021 - 3

Øverst på menyen står imidlertid fisk, og da
gjerne flyndre, etterfulgt av krabbe, kreps og
frosk.
En kan jo undre seg over at oterne fanger
flyndre i Nidelva. Forklaringen er at når det
er flo, går sjøen ganske langt oppover i elva.
Både sandflyndre og skrubbe kan opptre i
brakkvann, og det er nok en av disse to artene
som befinner seg i klørne på oteren.
RENSER PELSEN I FERSKVANN
Ofte har jeg sett spor i snøen etter oter langt
innover i terrenget. Da er det typisk at den
følger bekker og vannveier som binder sammen
tjern og innsjøer. Derfor kan en treffe på oter
høyt til fjells. Men det er i kystnære strøk der
mattilgangen er best, at det er størst sjanse for
å treffe på oter. Pelsen isolerer dårligere med
saltvann i seg. Derfor er oteren avhengig av å
ha tilgang på ferskvann for å rense pelsen for
salt.
BESTANDEN ER SÅRBAR
Oteren har en verdifull pels og var tidligere
betraktet som en konkurrent om fisk blant
fiskerne. I perioden 1899 til 1932 var det
skuddpremie på oter, og jakten fortsatte til
1982 da den ble totalfredet. Etter betydelig
nedgang i bestanden tok den seg da opp igjen,
men oteren er fremdeles vurdert som sårbar.
Den norske oterbestanden er svært
betydningsfull, og utgjør mellom 5 og 25
prosent av den europeiske populasjonen.
Derfor har Norge et spesielt forvaltningsansvar
for oteren, som omfattes av Bernkonvensjonen.

OTER PENSUM

1
2

1. FROKOST: Denne
oteren har fanget det
som antagelig er ei
sandflyndre eller ei
skrubbe. Oteren griper
fast i flyndra med
labbene som om den har
menneskehender.
2. TIDLIG MORGEN:
En oter dukker opp ved
bredden av Nidelva,
nesten midt i Trondheim
sentrum.
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Godt med
en hvil. Med
dagsmarsjer
opptil tre mil blir
føttene såre.

98

FRILUFTSLIV 2021 - 3

VESTFOLD PENSUM

GJENNOM FRODIG

LANDSKAP
TEKST OG FOTO: SISSEL LAHNA

Å gå fottur fra Larvik til Horten virker kanskje merkelig.
I Vestfold bruker de fleste bil eller båt. Men følger man
Tunsbergleden, får man en fantastisk tur gjennom vakre
skoger og frodige landbruksområder.
Underveis passerer man middelalderbygninger
og vikinggraver. Ruten går også forbi Norges
svar på Stonehenge, de mystiske steinsettingene
i Marnumskogen.
Tunsbergleden er en del av St. Olavsveiene
mot Trondheim. Den godt merkede stien ble
åpnet sommeren 2019 og skal etterhvert føye
Vestfold sammen med pilegrimsruten nordover
fra Oslo. I middelalderen var det pilegrimer
fra Europa som kom med båt til Larvik, og
derfra startet den lange marsjen mot Olav den
Helliges gravkirke.
Med reformasjonen forsvant pilegrimstradisjonen i Nord-Europa. Men de siste årene har
pilegrimsvandringer fått et oppsving. Hvert år
går mellom tre- og firehundre tusen mennesker til Santiago de Compostela i Spania. St.
Olavsleden kan ikke skilte med slike tall. Men
rundt tusen mennesker finner hvert år veien til
Trondheim til fots.
Middelalderens pilegrimer hadde åndelige
årsaker til å legge ut på den lange og ofte farefulle
vandringen. Målet var å komme fram til det
hellige stedet og få velsignelse, syndsforlatelse
eller helbredelse. I våre dager er veien viktigere
enn målet. Pilegrimsrutene har blitt kulturarv.
De passerer en rekke historiske steder og setter
oss i kontakt med fortiden. Samtidig byr de på
vakre og varierte naturinntrykk. Vandringens

monotoni er også en viktig del av
opplevelsen. Å gå mil etter mil,
dag etter dag fjernt fra hverdagens
krav, gir rom for ettertanke og åpner
muligheten for selvutvikling.

HORTEN
LARVIK

FRA LARVIK TIL SANDEFJORD
Tunsbergleden starter ved ferjeleiet i Larvik.
Dessverre er det endel asfaltgåing langs leden
og de første fem kilometerne følger bilveien
fram til Kaupang. Her lå trolig Norges første
by med livlig handels- og håndverksvirksomhet
i begynnelsen av vikingtiden. Nå er det
omvisninger på utgravingsstedene og servering
av vikingmat om sommeren.
Etter Kaupang tar leden av fra bilveien og
følger stier og grusveier gjennom et vakkert
landbruksområde. Etterhvert kommer man
inn i Marumskogen der sølvgrå bøkestammer
og storvokste eiketrær står tett, og det er såvidt
sollyset slipper gjennom bladverket. Her
blir man lett fanget av skogmystikken. Men
skogen åpner seg mot et enda mer mystisk
syn, de store steinformasjonene Istrehågan.
Store steiner står på høykant og danner tre
sirkler og to båtformede strukturer på en stor
slette. De største steinene er fire meter høye og
den største båtformasjonen er 25 meter lang.
Steinsettingene er fra folkevandringstiden.
Her var det gravplass og trolig også offerplass.
Dessverre er det noen som fortsatt bruker
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stedet til okkulte riter. Flere somre på rad har
det blitt funnet rester etter offerhandlinger,
som en halshogd hane og mystiske tegninger
på bakken.
Etter Marnumskogen går veien gjennom
villabebyggelse ned til Sandefjord sentrum.
Fylkeskommunen skriver i sin informasjon at
leden fra Larvik til Sandefjord er 23 kilometer.
Vi målte strekningen til nesten tre mil, en drøy
dagstur når man skal ha med seg severdighetene
underveis.
FRA SANDEFJORD TIL TØNSBERG
Også denne dagen starter langs bilveien med
sju kilometer fra Sandefjord sentrum til Engøy
gjestegård. Heldigvis er bilveien lite trafikkert
og underveis passerer man Gokstadhaugen.
Etter utgravningen av vikingskipet har haugen
blitt restaurert, og stedet er vel verdt en pause.
Ingen vet sikkert hvem mannen i graven var.
Han må ha vært en lokal høvding eller småkonge
siden han fikk en så storslått begravelse. Med
seg i graven hadde han tolv hester, seks hunder
og noe så sjeldent som en påfugl. Levningene
viser at han ble drept i kamp selv om han må
ha vært en svært fryktinngydende motstander.
Han var usedvanlig grovbygd og høyere enn
andre menn på den tiden. Skjelettrestene er
i dag utstilt i Vikingskipshuset sammen med
Gokstadskipet.
Engøy
Gjestegård
er
det
eneste
pilegrimsherberget langs Tunsbergleden. Her
er det en trivelig gårdsbutikk og muligheter
for overnatting hvis man vil korte ned
dagsetappene. Fra Engøy brygge går det
lokalbåt. Her kan man velge om man vil gå
av på første stopp og vandre over vakre, bilfrie
Veierland. Alternativet er å ta båten direkte
til Nøtterøy. På Nøtterøy går leden gjennom
villabebyggelse og landbruksområder fram
til Borgheim, kommunesenteret i det som
tidligere var Nøtterøy kommune. Her er det
et fristende konditori eller man kan få et godt
måltid lokalmat på gårdskafeen på den gamle
prestegården.
Nord for Borgheim ligger den vakre
Teieskogen. Her går man på myk skogbunn
mellom høyreiste bøketrær. Gamle trær med
knudrete stammer har merkelige utvekster
som ikke engang Picasso kunne lagd bedre.
Der skogen slutter ser man ned mot Tønsberg
brygge med Vikingodden. Her ligger de to
rekonstruerte vikingskipene Saga Oseberg og
Saga Farmand ved kai.
Skipene er kopier av Oseberg- og Klåstadskipet.
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Turen fra Sandefjord til Tønsberg er oppgitt til
20 kilometer. Vi målte den til litt over to mil
uten turen over Veierland.
FRA TØNSBERG TIL BORRE
Fra Tønsberg sentrum går leden opp bakken
til Slottsfjellet med Slottsfjellstårnet og ruinene
etter Tunsberghus festning. Her har man byen
for sine føtter og et vidt utsyn over fjorden
og jordene rundt. Det er lett å forstå hvorfor
Håkon Håkonsson valgte dette som kongssete.
Håkon Håkonsson var kongen Birkebeinerne
reddet som spedbarn og fraktet på ski til
Trøndelag.
Datteren hans Kristina ble giftet bort til
spanskekongens bror. Historien hennes har
fått endel oppmerksomhet de siste årene. Hun
døde bare 28 år gammel. Hennes høyeste
ønske var å reise et St. Olavs-kapell i Spania.
Ønsket ble oppfylt, over syv hundre år etter
at hun døde. I 2011 sto kapellet ferdig i den
spanske landsbyen Covarrubias. Det står
en statue av prinsesse Kristina på veien opp
mot Slottsfjellet. En lik statue står også i
Covarrubias.
Leden fortsetter gjennom Vestfoldtunet, som
er friluftsavdelingen til Slottsfjellsmuseet. Her
vandrer man mellom gamle laftede hus. Har
man tid til et museumsbesøk, kan man fordype
seg i områdets historie fra vikingtid gjennom
middelalder til hvalfangsteventyret.
Veien videre til Åsgårdstrand går for det
meste gjennom frodige skogsområder
med blandingsskog og livlig fuglekvitter.
I
Åsgårdsstrand
er
Munchs
hus
hovedattraksjonen. Her fant kunstneren motiv
til mange av de beste bildene sine.
Det var særlig lyset og den lange, buktende
strandlinjen med rullesteiner som inspirerte
han. Veien videre mot Borre går nettopp
langs denne stranden. Leden følger kyststien
gjennom naturreservatet Fjugstadskogen.
Dette er kanskje den vakreste delen av
Tunsbergleden. Her har man den tettvokste
askeskogen på den ene siden og stranden på
den andre.
Ved Borre svinger leden av fra stranda og
går oppover mot Borre kirke. Den hvite
steinbygningen fra 1100-tallet var «helligkorskirke» og pilegrimsmål i middelalderen.
Inne i kirken sto et tre meter høyt, vakkert
utskåret trekors som skulle ha helbredende
krefter. Trolig var det relikvier festet til korset,

VESTFOLD PENSUM

1. På myke stier gjennom grønne
Vestfold.
2. Saga Oseberg ligger til kai i Tønsberg
- en tro kopi av Osebergskipet.
3. Hvilken fugl var det vi hørte? Appen
”WhatBird” hjelper med å identifisere
fuglesangen.
4. Mellom enorme eiketrær ligger
gravhaugene på Borre.

1
3

2

4
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PENSUM VESTFOLD

1

2

1. Dagens pilegrimmer har
sjelden religiøse motiver for
å legge ut på vandring. Det
er turen og opplevelsene
underveis som er drivkraften
- og her har Vestfold mye å
by på.
2. Gildehallen ved
Midgard vikingsenter er en
rekonstruert høvdinghall fra
vikingtiden.

muligens en bit fra Jesu kors.
Relikviene forsvant med reformasjonen og
korset er på Historisk Museum i Oslo. Men
kirken har en kopi.
Turen fra Tønsberg til Borre er rundt 2 mil.
FRA BORRE TIL LØVØYKAPELLET
Like nedenfor Borre kirke ligger de
imponerende Borrehaugene, ni store og flere
små gravhauger fra 600- til 900-tallet i et
vakkert parkområde med enorme eiketrær.
En av haugene ble utgravd allerede i 1852 og
inneholdt et vikingskip, som dessverre har gått
tapt. Men moderne georadarundersøkelser fant
i 2019 et nytt skip i bakken mellom haugene.
Dette skipet ligger foreløpig urørt i jorden.
Georadaren har også avslørt rester etter tre
store høvdinghaller, noe som bekrefter at Borre
var kongssete og maktsentrum i vikingtiden.
Mer kunnskap om vikingtiden kan man hente
på Midgard vikingsenter. Like ved ligger den
store Gildehallen, som er en rekonstruksjon
av en vikinghall. De som så tredje sesong av
TV-serien Vikingane, vil kjenner igjen hallen
og kanskje også området rundt.
Tunsbergleden
sentrum, men
golfbanen på
Hortensmarka.
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går ikke gjennom Horten
dreier vestover og krysser
Semb før den går inn i
Her følger man den brede

turstien fram til Knudsrød turkafé, der det er
servering på søndager. Kafeen ligger vakkert til
med utsikt over Borrevannet.
Veien
videre
går
gjennom
skog,
landbruksområder og etterhvert villastrøk
når man nærmer seg Falkensten. Her ligger
Falkensten Bruk, en storgård der det tidligere
var mølle, teglverk og ullvarefabrikk i tillegg
til jordbruk og skogsdrift. Hovedbygningen
er nå fredet og parkanlegget er restaurert.
Fra Falkensten er veien kort til Løvøya og
Løvøykapellet. Det lille kapellet fra 1200-tallet
ligger godt skjermet i en frodig kløft. Like ved
ligger St. Olavsbrønnen, der vannet angivelig
hadde helbredende kraft. I dag er brønnen
restaurert, men vann er det ikke i den. I stedet
glitrer det i 10-kroner på bunnen.
Turen fra Borre til Løvøya er rundt en mil.
Tunsbergleden går videre gjennom Nykirke,
vest for Holmestrand, gjennom Sande og
fram til fylkesgrensen mellom VestfoldTelemark og Viken. Planen er at den skal ende
ved Haslum kirke i Bærum, der den møter
Gudbrandsdalsleden. Men merkingen i Viken
er foreløpig ikke ferdig.
Kart og mer informasjon om Tunsbergleden
finner du på hjemmesiden til VestfoldTelemark fylkeskommune.

Nasjonal guideutdanning

Vil du bli guide?
Nasjonal guideutdanning - for et fremtidig bærekraftig reiseliv!
Reiselivet i Norge er i stor utvikling, selv om koronasituasjonen
har satt sitt preg på det for øyeblikket. Fremover vil det allikevel
være et stort behov for profesjonelle og dyktige guider. Har du
lyst til å tilby bærekraftige reiselivsopplevelser for norske og
utenlandske gjester i fremtiden? Er du opptatt av natur, kultur,
historie eller samfunnskunnskap?

Oppstart: Januar 2022
Studieopplegg: Nettbasert og
Samlingsbasert
Studiested: Rauland, Vestfold og
Nettstudier
Studiepoeng: 15

Da bør du søke Norges første universitetsutdannelse for guider!
usn.no

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

INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE
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.

INTERNKOMMUNALEFRILUFTSRÅD
Oslo og Omland Friluftsråd
www.markanytt.no

Nordmøre og Romsdal Friluftsråd
www.stikkut.no

Valdres Friluftsråd
www.valdres.no

Trondheimsregionens Friluftsråd
www.friluftsrad.no/
trondheimsregionen

Grenland Friluftsråd
www.grenlandfriluftsrad.no
Friluftsrådet Sør
www.friluft-sor.no
Midt-Agder Friluftsråd
www.midt-agderfriluft.no

Trollfjell friluftsråd
www.trollfjellgeopark.no
Helgeland Friluftsråd
www.helgeland-friluftsrad.no
Polarsirkelen Friluftsråd
www.polarsirkelen-friluftsrad.no

Friluftsrådet for
Lindesnesregionen
www.iflir.no

Salten Friluftsråd
www.friluft.salten.no

Lister Friluftsråd
www.listerfriluft.no

Lofoten Friluftsråd
www.lofotenfriluft.no

Dalane Friluftsråd
www.friluftsrad.no/dalane

Vesterålen Friluftsråd
www.vestreg.no/friluftsraad

Jæren friluftsråd
www.jarenfri.no

Midtre Hålogaland
www.halogaland-friluftsrad.no

Ryfylke Friluftsråd
www.ryfri.no

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

Friluftsrådet Vest
www.friluftsradetvest.no

Ishavskysten Friluftsråd
www. ishavskysten.no

Bergen og Omland Friluftsråd
www.bof.no

Nord-Troms Friluftsråd
www.utinord.no

Fjordkysten Friluftsråd
www.friluftsrad.no

Finnmark Friluftsråd
www.perletur.no

Sunnmøre Friluftsråd
www.friluftsraadet.no
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MORTEN DÅSNES,
FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

GOD SOMMER I FRILUFT
Nå veit vi. For de aller fleste var erfaringene fra i fjor sommer slett
ikke verst. Norgesferie ga opplevelser, inspirasjon og påfyll av
krefter. Vi oppdaga og gjenoppdaga alt norsk natur har å by på.
Ingen rakk alt – her er muligheter for utallige sommerferieturer.
Vi veit at sommerferien blir fin med norgesferie også i år.
Det gjelder de fleste. Men noen vil slite. Fordi økonomi,
restriksjoner, manglende overskudd og handlingsrom begrenser
mulighetene. Derfor er det så viktig at vi styrker de åpne og
lett tilgjengelige tilbudene. Allemannsretten er det gratis
adgangskortet for alle til norsk natur. Hver gang vi innfører en
liten avgift, vedtar ferdselsrestriksjoner eller forbud mot telting,
eller lar ulovlige skilt og stengsler få stå, er det noen av de som
trenger det mest, som stenges ute fra naturen.
De godt skilta og merka turrutene som alle kan finne
gjennom UT.no, er stien inn i sommerens eventyrrike.
Hundrevis av offentlig eide friluftslivsområder langs kysten er
badeparadis når sommerværet oppsøker våre breddegrader. For
mange barn og unge er de åpne sommerskoletilbudene av ulike
slag sommerens høydepunkt. I DNT og FL er vi glad for at
vi kan tilby flere Friluftsskoler enn noen gang. I sommer får
enda flere dette ferietilbudet med opplæring i grunnleggende
frilufslivsferdigheter, leik og moro i friluft.
Grunnleggende friluftslivsferdigheter innebærer at vi tar
hensyn til den naturen vi bruker, til grunneiere og andre
brukere. Til tross for kampanjer, om sporløs ferdsel og
#likefinsomfør, klarte ikke alle det i fjor. Og vil neppe klare det
i sommer heller. Informasjon og opplæring trengs fortsatt. Men
i det store perspektiv: Fremmedgjøring i forhold til natur fordi
vi ikke bruker den, er en større trussel mot naturen enn slitasje
og enkeltepisoder med forsøpling fordi flere nyter friluftslivet.
I løpet av sommeren og tidlig høst, bør alle gå en helt spesiell
tur i sitt nærmiljø. Til valgurnene. Jeg håper sommerens
friluftslivsopplevelser teller med når du bestemmer hvilket
parti som skal få din stemme. Hvis det er viktig for deg at
allemannsretten ivaretas, at tilgangen til strandsona styrkes, at
det tilrettelegges et nett av stier og turruter og at friluftsråd og
friluftslivsorganisasjoner har økonomi til å utvikle Friluftsskoler
og andre friluftslivstilbud, må du stemme på et parti som
prioriterer dette.
God sommer i friluft – og godt valg!

Fjellsykling i Salten.
Foto: Sigurd Pedersen

SYKKEL I

SALTEN
Kaisykling.
Foto: Amund Kleist Godal
TEKST: BJØRN GODAL

Nordland er Norge på sitt vakreste. Salten ligger midt i denne herligheten. Her får du alt fra høyfjell,
vidde og rolige daler, til kyst og ville fjell. Hva med å ta disse opplevelsene inn fra sykkelsetet? Da
kommer du nærmere, kjenner luktene og får tid til å ta opplevelsene inn. Du kan kombinere sykkel
og hurtigbåt gjennom sykkel og sjøsprøyt, sykle langs naturskjønne veier eller på robuste fjellveier.
Her er et knippe med forslag til deg som
vil bruke 2-6 dager på sykkelsetet:
SYKKEL OG SJØSPRØYT
Med sykkel og sjøsprøyt kombinerer du
hurtigbåt og sykkel. Hurtigbåtene binder
Nordlandskysten sammen. Tar du med
sykkel, har du et fantastisk utgangspunkt
for å oppleve verdens vakreste kyst.Prøv
gjerne:
• Steigen og Hamarøy
• Øyhopping fra Bodø til Rødøy
• Fjordruta gjennom Meløy, Gildeskål og
Bodø
NATURSKJØNNE VEIER
På naturskjønne veier kombinerer
du naturopplevelser, kulturlandskap,
kulturhistorie og en liten porsjon byliv.

Prøv gjerne:
• Sykkelstien i Saltdal og Kulturveien forbi
Beiarn via Saltstraumen til Bodø
• Bodø - Kjerringøy
• Kystriksveien fra Rødøy til Bodø
FJELLVEISYKLING
Saltens varierte landskap med fjell og
fjorder byr på et eldorado av fjellveier å
sykle på. Velger du fjellveiene, er mye opp
til deg. Vil du kjenne adrenalin, puls og
svette, så er det bare å tråkke på. Vil du
heller kjenne forfriskende fjelluft, nyte ro,
utsikt og kanskje ta noen avstikkere til fjels
med teltet, så ligger også de mulighetene
åpne.
Prøv gjerne:
• Gjerdalen i Sørfold og Hamarøy
• Sundsfjordfjellet i Gildeskål
• Småtindan i Steigen

For mer informasjon, sjekk visitbodo.
com/sykkel-i-salten.
Prosjektet «Sykkel i Salten» er et
samarbeid
mellom
kommunene,
destinasjonsselskapet, Salten Regionråd
og Salten friluftsråd. Målet er å utvikle
og synliggjøre tursykkelmulighetene i
regionen.
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TEKST: SALTEN FRILUFTSRÅD

Salten Friluftsråd er stolt av å kunne
presentere en ny praktbok med turforslag
fra hele den vakre regionen vår. Her har vi
lagt vekt på å pirre turlysten med bilder
og tiltalende layout, samtidig som teksten
skal hjelpe deg å finne rett tur for deg. Her
er det turer for enhver smak.
Boka har 55 håndplukkede turmål
på Nord-Helgeland og i Salten. Turene
spenner fra enkle turer med rullestol og
barnevogn, til mer krevende topp- og
fjellturer. Alle turene kan gås til fots.
Unntaket er Hamarøyskaftet, som krever
klatring. Stiene er merket eller greie å
finne fram på. De luftigste turene pirrer

rløs
kst.

finner du på nett eller papirkart. På kjøpet
får du også tekster som gjør deg kjent med
hele regionen og de enkelte kommunene
som turområder.
Kommunene som dekkes i boka er:
Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal,
Bodø, Fauske, Sørfold, Steigen og
Hábmer/Hamarøy.
Turene er plukket ut i et tett samarbeid
mellom kommunene, friluftsrådet og
destinasjonsselskapet. Målet er å vise
fram attraktive turer for regionens egne
innbyggere og tilreisende. Samtidig er
turene plukket ut på steder som tåler
forventet bruk.

Nordlandsruta
ved Balvatnet
i Junkerdal
kommune.
Foto: Gunder
Garsmark

ÅRETS SOMMERKAMPANJE!
I tiden 15. juni - 15. august 2021 støtter vi spesielt
oppunder #likefinsomfør som er et felles initiativ
for å begrense forsøpling og bevare naturen
når vi ferierer i Norge. Prosjektet sponses av
Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond.
Poenget er å vise at du forlater naturen #likefinsomfør!
Ta med deg litt av den gode dugnadsånden
på ferie, og vis det fram på Instagram.
Allemannsrettens begrep om sporløs ferdsel
satt inn i en moderne kontekst. Bli med da!
Ta et bilde av plassen din og et bilde av at du
forlater den like fin, legg det ut på Instagram med
#likefinsomfør
Les mer på https://www.likefinsomfor.no/

tter
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høydeskrekken, men ikke verre enn at de
fleste vil takle det godt. Turene inngår i den
digitale turkonkurransen 55 forførende
friluftsmål på telltur.no. Du kan også laste
ned en app for å ta turbeskrivelser og kart
med på mobilen, og finne fram på den
måten.
Boka er ment for bilen, stue-, kjøkkenog kafébordet eller kosekroken på hytta.
Teksten på de enkelte turene forteller om
opplevelser under vegs, gir en konkret
turbeskrivelse som hjelper deg å finne
fram og vurdere om turen er noe for deg.
Kartene viser hvor turen går, men er ikke
ment for å få fram detaljer under vegs. De
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VI HOLDER DEG OPPDATERT PÅ NYTT TURUTSTYR

UTSTYR
NYTT

TELTMERKE

I fjor ble over 150 års samlet erfaring
med høykvalitets fjelltelt satt i arbeid.
Resultatet er modellen Trollheimen, og
med den introduseres også BARENTS
som et nytt teltmerke fra Trøndelag.
Når Barents Outdoor AS nå
lanserer sitt nye merke, gjøres det
ut fra historiske lokaler for norsk
teltproduksjon.
– De første teltene kom allerede
i starten av juni. Gjennom godt
samarbeid med tidligere leverandører
har vi vært i stand til å utvikle dette
på relativt kort tid, sier Nora Juul
Helliksen, datter av tidligere Helsporteier Stein Helliksen og barnebarn av
Helsport-gründer Arild Helliksen.
BARENTS har samlet flere av
veteranene som jobbet der tidligere.
En av de er Kjell Østby, som har
jobbet med utvikling av telt siden 1979,

og trolig er en av de mest erfarne
teltutviklerne i verden.

Utviklingen av de nye teltene er basert
på erfaringer i hele staben.

– Nå har vi fått utviklet BARENTS
sine første to telt. Vi har jobbet med
leverandører som jeg kjenner godt og
har samarbeidet tett med i mange år.

De første teltene som er oppkalt etter
Trollheimen, er for henholdsvis tre- og
fire personer, og produktene skal
selges både via egen nettside og i
butikk.

Kjell var også produksjonssjef den
tiden det var egen produksjon på
Melhus, noe som kommer godt med
for selskapet som planlegger sitt første
norsk-produserte produkt allerede
denne sesongen.
Når BARENTS lanserer telt, skal
de måle seg med konkurrentene
på kvalitet fra første dag. Det første
de gjorde var å se på de vanligste
reklamasjonene på telt, i tillegg til
slitasje.
BARENTS har startet i motsatt ende
og egentlig jobbet litt «baklengs».

MER INFO: www.barentsoutdoor.no
PRIS: Trollheimen 3 Classic kr 10.500,og Trollheimen 4 Classic kr 11.500,FARGE: Dyp, mørk grønnfarge
Stenger: Klassisk helårstelt med 3
stenger
VANNSØYLE: 5.000 mm i ytterduken
og 10.00 mm i bunnduken
2 INNGANGER: Fortelt på den ene
siden og helåpning i front. Fronten kan
åpnes helt og brukes som gapahuk.
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TEST AV
UTSTYR

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.

LA SPORTIVA

HELIOS III
TERRENG-JOGGESKO

BESKRIVELSE:
Teknisk joggesko med vekt
på lav vekt, pusteegenskaper
og komfort. Pløse med 3D
komfortskum. FriXion® Blue
compound såle. Morpho-Dynamic
mellomsåle for ekstra demping.
Ripstop-stoff med forsterkninger,
4 mm Ortholite® innleggssåle. Fås i to farger, også egen
kvinnemodell.

PRIS: 1.349,VEKT: 445 GRAM, STR. 43
BRUKT: FEM MÅNEDER, TRENING,
TUR OG HVERDAGSBRUK
MER INFO: LASPORTIVA.COM/EN
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OPPLEVELSE I BRUK:
Hva trenger man egentlig av
fottøy for å kunne gå på tur?
På nettsiden til XXL fant jeg
52 forskjellige fjellstøvler, 94
modeller av tursko, og hele
280 modeller av fritidssko,
i prisklasse fra to
hundre kroner
opp til tre
og et halvt
tusen.
Jeg er
neppe
den eneste
som sliter
litt med å velge
i denne jungelen.
Helios 3 er en terrengjoggesko, som med sin grovere
såle så ut til å være en lovende
sko til hverdagsturer, uten sekk,
eller kun med lett sekk.
Selv om jeg ikke kan kalle meg
en ivrig jogger, kommer jeg ikke
utenom at joggesko er noe av det
beste å ha på beina – også på de
enklere turene.

Og Helios 3 er noe av det mest
komfortable jeg har vært borti.
Vekten er bare noe av
forklaringen, disse er like lette
som mange vanlige joggesko,
og flere hundre gram lettere enn
de fleste lette trekkingsko. Punkt
to er de mange mesh-feltene i
stoffet som samlet gir suveren
ventilasjon.
Sålen er to knepp grovere enn
på vanlige joggesko, som gjør
at man kan prøve seg i litt mer
utfordrende terreng. Ekstra
beskyttelse ved skotuppen
hjelper også. Skoen har fire sett
med lissehemper i stoff. Øverst
finner man to lissehull med bare
en centimeters mellomrom. Du
kan velge å bruke ett av dem,
om du bruker begge sitter Helios
som støpt, men tar da noe ekstra
sekunder å løsne for å få dem av
etterpå.
Ja, det finnes vanntette og mye
mer støttende skotøy. Men hvor
ofte går jeg med tung sekk i
krevende og vått terreng? Svar:
Sjelden. Helios 3 er blitt min nye
favoritt til hverdagsturene og
generell fritidsbruk.
OPPSUMMERING/
ANBEFALING:
Lav vekt, super komfort, god
ventilasjon og bra grep. En
slagkraftig kombinasjon både for
deg som skal vandre eller løpe i
relativt lett sti-terreng.

ANNONSER

signatur-trollheimen.tt.no

www.norgepaatvers.no

Har du planlagt sommerens fjellferie?
Stadig flere bruker ei uke eller mer av sommerferien sin i fjellet. Det gir påfyll av energi og herlige minner for livet.
Både “Signatur Trollheimen” og “Norge på tvers” står på den eksklusive lista over de ypperste langturene i landet.
Dette er den ultimate fjellferien for deg som som elsker å vandre flere dager i strekk i vakker natur.

Tlf: 73 92 42 00

post@tt.no

www.tt.no
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FRILUFTSBUKSE
FRA WRANGLER
Verdens største jeansmerke Wrangler satser nå på friluftsklær
for menn i hele Europa. Kolleksjonen All Terrain Gear fra
Wrangler selges i 400 Dressmann-butikker i Skandinavia, og
holder høy teknisk standard til overkommelige priser, ifølge
produsenten. I kolleksjonen finner vi denne tekniske turbuksa.
BESKRIVELSE:
Dette er ei herre-bukse i nesten ren bomull som er formsydd
for aktiv bruk. Spesielt lårene er tilpasset med snitt som gir
god bevegelighet ute i terrenget. Materialet er forholdsvis tykt
og tettvevd, noe som gjør at buksa tåler røff bruk. Den tåler en
god del vind og er til en viss grad motstandsdyktig mot nedbør,
men helt regn- og vindtett er den ikke.
Wrangler har i kolleksjonen All Terrain Gear lagt vekt på
viktigheten av holdbarhet og allsidighet. Etter å ha kledd
opp cowboyer og friluftseventyrere i mange tiår, bruker de
nå denne erfaringen til å gi «mannen i gata» fritidsklær med
funksjonalitet og dynamisk komfort, melder produsenten.
Kolleksjonen, som foruten buksa består av 15 ulike plagg er i
hurtigtørkende, vannavvisende tekstiler.
T-skjorter, bukser og jakker kommer i flere farger og er tilpasset
utendørsliv. Kolleksjonen skal være tilgjengelig i Dressmannbutikker som et eksternt varemerke.
ERFARINGER ETTER BRUK:
Med de formsydde detaljene føles buksa lett og behagelig på.
Det er liten eller ingen motstand i bukselårene når en løfter
beina i bratt terreng. Stoffet virker slitesterkt, og det er ingen
slitasje av betydning etter regelmessig bruk i flere måneder.
Smuss og flekker av mindre omfang lar seg lett pusse vekk.
Buksa krymper ikke av betydning etter vask.
Buksa gir et positivt inntrykk, og selv om det er ei fritidsbukse,
kan den også fungere der det er naturlig med et antrekk litt
penere enn til hverdags.
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
Stoffet er 97 % bomull, 3 % elastar
Alle kurante herrestørrelser
Farge: Khaki
Vaskeinstruksjoner: Vaskes på 30 grader
Produksjonsland: Bangladesh
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PRIS: 699,BRUKT: JEVNLIG I TRE MÅNEDER
MER INFO: WWW.DRESSMANN.NO
TESTET AV: STEINAR VÆGE

ANNONSER

Nye bilder på veggen?

valstadphotography.no

Bjørnar Valstad, bjornar.valstad@gmail.com

Travel Pass
Nordland

Vi tar
deg dit
Foto: Simon Fossheim

Træna, Helgeland

Reis med buss, hurtigbåt
og ferge i hele sju dager for
kun 990,-

Kjøpes i appen
Billett Nordland.
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PRIS: 637,BRUKT: 14 GANGER PÅ VÅROG SOMMERTURER
MER INFO: NIKE.COM
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN

NIKE FLEECE-VEST
BESKRIVELSE:
Nike Sportswear-vest i lagvis fleece-stoff. Åpningen på
ermene er store og runde slik at du kan ha vesten utpå
andre plagg og jakker. Det er tre lommer med glidelås
på vesten, ei brystlomme og to lommer nede på sidene.
Glidelåsene er av merket YKK, noe som tyder på topp
kvalitet.
ERFARINGER ETTER BRUK:
Denne vesten er brukt på ski- og fotturer i vår og
sykkelturer i sommer. Vesten er myk og deilig å ha på. Et
plagg som man kan bruke underveis på turen eller ta på
seg når man raster. Den er lett og veldig varm. Også er
det noe med konstruksjonen på et slikt plagg: Det er rett
og slett deilig å ha armene fri og lett bevegelige, samtidig
som plagget varmer meget godt på overkroppen. Vesten
tar litt mer plass i ryggsekken enn hva en tynn dunjakke
gjør, men til gjengjeld er denne vesten varmere enn ei
dunjakke – det er i hvert fall min erfaring.
På nettet står det nå at denne vesten for tiden er utsolgt.
Ikke rart det…for et slikt finurlig og praktisk klesplagg må
jo være populært.
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Det kuleste av alt er jo turklær med knallfarger, og denne
vesten skiller seg virkelig ut. Det er jo så mye mørke og
svarte turklær å se at man skulle jo tro klærne er produsert
for begravelsesfølger og ikke for livsglade og sprudlende
turfolk.
OPPSUMMERING/ANBEFALING:
En lett, myk og meget varm vest som passer utmerket
som turplagg. Den varmer bedre enn ei tynn dunjakke.
Sammenlignet med ei dunjakke, så tåler denne vesten
å bli våt uten at den klapper sammen og mister alle
egenskaper.
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
Høy og stående krage.
Hoveddel: 100 % polyester. Paneler: 100 % nylon. Netting:
100 % polyester.
Tåler maskinvask på kun 30 grader. Lukk alle glidelåser.
Vaskes med innsiden ut. Ikke bruk skyllemidler. Må ikke
strykes.
Vesten er produsert i Vietnam.

ANNONSER

6793 INNVIK • Tlf: 57 87 49 90
Fotokonkurranse

Foto: Simon Fossheim

#reisnordland
Koseleg atmosfære og god heimelaga mat.
Badestrand, sandvolleyballbane. Gode turløyper
i kort avstand. Kort veg til kjende turmål som
Briksdalen, Fjærland, Vestkapp, Geiranger, Loen
Skylift, Via Ferrata og topptur til Skåla.
Ta kontakt for informasjon og prisar.

Del din reiseopplevelse med oss

Reiser du med hurtigbåt, buss eller ferge i Nordland
i sommer? Tagg bildene dine med #reisnordland på
Instagram og bli med i trekningen av ﬂotte reiseprodukter.
Fem vinnere trekkes 31. august.
Les mer på
reisnordland.no/fotokonkurranse

post@innvikfjordhotell.no • www.innvikfjordhotell.no

FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

FØLG OSS I SOMMER PÅ FACEBOOK:
MAGASIN FOR NATUROPPLEVELSE

LES GJERNE VÅRE NYHETSSAKER PÅ:
WWW.FRILUFTSLIV.NO

egenannonse sommer friluftsliv.indd 1
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BESKRIVELSE:
Dette er en drikkeflaske/
termos i rustfritt stål som
skal holde drikken kald opptil
24 timer og varmt opptil 6-12
timer, avhengig av hvor kaldt
det er for flasken. Flasken veier
lite, men er allikevel ingen
lettvekter. Denne termosen/
drikkeflasken er laget med
vakuumisolering
mellom
de to rustfrie lagrene. Det
eliminerer kondens. Hydro
Flask gir livstidsgaranti på
denne flasken. Er dette en
drikkeflaske eller termos?
Svar: Ja, begge deler.
ERFARINGER ETTER
BRUK:
Den får bonuspoeng for at den
holder temperaturen veldig bra,
og for at den er slitesterk og
holdbar. Jeg har ikke oppdaget
tegn på verken lekkasje eller
kondens. Drikkeflasken har en ru
og pulverlakkert overflate som gjør
at den sikrer et godt grep og ikke
sklir ut av hendene. Jeg har ikke
oppdaget noen riper eller bulker på
flasken/termosen, og det skyldes
ikke akkurat snilt bruk.
Lokket er også isolert og kan eventuelt
festes til sekken med en karabinkrok. Skal
det være noe å utsette på denne flasken så kan
man jo stille spørsmål om hvor viktig det er å ha
iskaldt vann på en flaske som veier 340 gram om
sommeren.
En tynn, halvliter plastflaske veier rundt 20 gram +.
OPPSUMMERING/ANBEFALING:
Med sine spreke og lekne farger er dette termoser/
drikkeflasker som både er funksjonelle, og som
stikker seg ut fra alle andre. Knallfarger på turutstyr er
tøft og pent, og det får du her! Hydro Flask fungerer
veldig bra (i noen timer) som termos for varm drikke
på kalde dager, og som drikkeflaske for kald drikke på
varme dager. Solid, uknuselig, holdbar og slitesterk.
Et stort pluss er at Hydro Flask gir livstidsgaranti på
denne flasken.
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HYDRO FLASK
21 OZ (621ML)
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
Diameter: 7.3 cm
Høyde: 23.9 cm
Vekt: 340 g
Volum: 621 ml
Diameter drikkeåpning: 4,8 cm
Rengjøring: Må kun vaskes for hånd

PRIS: 449,BRUKT: PÅ 12 DAGSTURER
MER INFO: PLATOUSPORT.COM
ELLER XXL.NO
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN

EST.

19
31

LETT TURSKO MED
ENESTÅENDE DEMPING

Challenger ATR 6 GTX
Perfekt allrounder til både løp og tur.
Takler det meste av underlag og holder
deg tørr på føttene.

Vår nye superlette Holt A/P/S GTX, er utviklet for enkle og behagelige turer i marka
og på fjellet. Skoen har slitesterkt og vedlikeholdsfri yttermateriale i AlfaAir™,
vanntett GORE-TEX membran og nyutviklet Vibram® Grip ARG yttersåle som
gir utmerket grep i våte forhold og på varierte underlag. En perfekt sko som
holder føttene tørre og komfortable på både dags- og hytte-til-hytte turer.
Les mer om skoene på alfa.no/holt

Holt A/P/S GTX

Foto: Karl Filip Singdahlsen
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G-1000 LITE ECO

Holdbar, lett, anvendelig
Fjällrävens eget lette materiale. Laget av bomull
og polyester med impregnering uten fluorkarbon.
Kan brukes med Greenland Wax.

EKSTRA STORT SOMMERNUMMER
TURTIPS I NORD-NORGE:
FOTTUR I
HVALERSKJÆRGÅRDEN
PILEGRIMSLEDEN I
VESTFOLD

LOFOTEN, HELGELANDSKYSTEN,
SVARTISEN, ALTA, HARSTAD,
PORSANGERFJORDEN,
SANDHORNØYA

LAKSEFISKE I
ORKLA I TRØNDELAG
PÅ FISKE- OG TELTTUR
I FEMUNDSMARKA

SOMMERENS friluftsliv STARTER HER
Med lett, ventilert G-1000 Lite Eco og G-1000 Air Stretch.
daler i nord, skal klær og utstyr være det siste du behøver å tenke
på. Klær og utstyr skal gjøre turopplevelsen bedre. Punktum. Klær
og utstyr skal ikke definere turen – det er så absolutt naturens
oppgave. Og her kommer lette, sammenleggbare og ventilerte
klær inn i bildet. Vårt utvalg av Abisko med bukser, shorts og
jakker leveres i G-1000 Air Stretch og G-1000 Lite Eco. Begge er

fremstilt av resirkulert polyester og økologisk bomull for ekstra
ventilering og allsidig funksjonalitet – på tur etter tur. Som med
alle de andre G-1000-produktene er de enkle å modifisere med
Greenland Wax. For bedre vannbestandighet, bruker du voks.
For bedre luftstrøm, vasker du ut voksen. Hvor enn turen går
denne sommeren, regner vi med at Fjällrävens klær og utstyr gir
mange flotte turminner. I mange somre fremover. Vi sees der ute.

www.fjallraven.no

WWW.FRILUFTSLIV.NO

Om du vandrer gjennom lavlandet i sør eller går turer i de mektige
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