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Nytt frå Lyngsalpane
LITTERATUR
29 år etter at Ben Johnsen og Ove 
Skjerven gav ut den mykje verd-
sette boka si om Lyngen, har det 
i haust kome to nye verk om 
dette makelause alpine landska-
pet i Nord-Troms – som har hatt 
og framleis har stor tiltrekkings-
kraft på folk som er svake for 
bratt terreng. Ragnar R. Olsen 
har skrive Lyngsalpan. Barske fjell 
langt mot nord. Boka er i stort for-
mat med blanke ark. Ho er vak-
ker og tiltalande – nesten i over-
kant utstyrd med store godvêrs-
bilete, etter min smak. Boka 
handlar om kjærleiken til fjella. 
Før og no. Ho er informativ, har 
turskildringar, portrett av røynde 
fjellfolk og ho skildrar nokre av 
turmoglegheitene i visse område 
på denne store halvøya – som er 

eit «fullstændigt Alpelandskab 
med vilde og høist malerisk For-
mer», for å sitere ei skildring av 
Tromsø Amt frå 1874. 

Medan Olsens verk nok må 
karakteriserast som ei kaffibord-
bok, er Sjur Nesheim og Eivind 
Smelands nykomar ein langt meir 
hardcore fjellguide. Dette er den 
komplette, så langt som mogleg, 
oversikta over ski- og klatre turar 
i Lyngenfjella. Og dei er ikkje få. 
Det er ei imponerande oversikt 
desse to karane har samla mel-
lom to permar. Og forfattarane 
veit kva det handlar om. Nes-
heim er klatrepioneren som sidan 
1970-åra har gjort tallause fyrste-
bestigningar. Smeland er skien-
tusiasten som har vore på alle (!) 
145 toppane i Lyngen.  

Oversiktlege bilete viser kvar 

rutene går. Til kvart fjell står 
ein kort tekst om korleis du skal 
finne fram, kven som har gjort 
fyrstebestigninga (der ein veit 
det) og ei vurdering av kor van-
skeleg turen er. Og for å åtvare 
dei som ikkje har vore i Lyngen: 
Svært mange av skiturane har fått 
merkelappen «very difficult», som 
tyder at det er vedvarande parti 
som er mellom 40–45 gradar 
bratt, eller at ein kortare del av 
bakken er mellom 45–50 gradar.  

Boka er skriven på engelsk, og 
målgruppa er nok òg den stadig 
større straumen av utanlandske 
turistar som søkjer opplevingar 
i Lyngen. Samstundes er det ein 
viktig dokumentasjon av kven 
som har vore pionerane i desse 
fjella. Slik sett er boka òg ei inter-
essant kulturhistorisk utgjeving.   

TUREN

Det er mørkt. Det er kaldt. 
Og det blæs. Me susar 
utover, i retning havet. Me 

har berre denne eine bakken att, 
og så er reisa slutt. Eg ser korleis 
gnistføyken står under skia våre 
kvar gong dei treffer ein av dei 
tallause steinane som stikk opp 
av snøen i dette berrblåsne kyst-
landskapet. Pulkane hoppar og 
sprett bak oss. Det er ikkje klokt 
å køyre i slik fart. Eg skjønar det. 
Men me har så lyst til å kome 
fram. Det er laurdagskveld, og 
me vil rekke Nordpol kro i Vardø.

Det er lenge sidan no. Dette 

var på midten av 1990-åra. Den 
gongen det ikkje var mykje å 
seie på pågangsmotet. Me hadde 
starta ved Bidjovagge gruver, vest 
for Kautokeino, der fylkesgrensa 
mellom Finnmark og Troms  
går. Målet var å gå heile Finnmark 
på tvers, til me møtte storhavet 
i aust. Startdato var 2. januar. 
Vintermørkret stagga ikkje fire 
spreke studentar som skulle 
trene for å bli polfararar. Over 40 
mil i utråkka midtvintersnø var 
vegen. Målet var å rekke Hurtig-
ruta heim til semesterstart.

Det såg lenge mørkt ut. Bok-
stavleg tala. Djupsnøen og kulda 
gav oss korte dagsetappar. Då me 

nådde Maze, og det første samvir-
kelaget på turen, var ein av kom-
pisane mine så tom for energi at 
han nærast kraup til kjøledisken 
og drakk ein kartong kremfløyte 
på styrten. 

På Mollisjok fekk me endeleg 
ei natt innomhus. Det var då Kle-
met Eriksen framleis regjerte på 
denne vidkjende fjellstova. Han 
tok alltid godt imot skilaupa-
rar. Særleg når dei kom i januar. 
Sidan me hadde gått så langt og 
slite så mykje, sa han, fekk me 
ei stor gryte med ferskt reinkjøtt. 
Kor ferskt det hadde vore, for-
stod me først då me såg blodspor 
i snøen neste morgon. 

Under Rastigaisa, på høgfjells-
platået vest for Karasjokfjellet, 
kom januarstormen. Fire par 
skremde augo stirde mot telt-
duken i halvtanna døgn og vona 
intenst han skulle halde. Med 
stormen forsvann laussnøen. Eg 
hugsar enno kjensla då me kraup 
ut av teltet. Vidda var glasert – og 
i ljoset frå månen kjende eg meg 
som ei lita mus som hadde for-
villa meg inn på ein opplyst skøy-
tearena. 

Det er likevel Varangerhalv-
øya som har sett djupast spor. I  
januar kan det vere eit kars-
stykke å krysse denne skipskjø-
len. 600 høgdemeter over havet 

høyrest kanskje ikkje så dra-
matisk ut. Men halvøya stikk 
ut i Barentshavet og er vêrut- 
sett frå nær sagt alle himmelret-
ningar. Eg skal ikkje gå i detalj, 
men me vart nokre røynsler 
rikare – og eit telt fattigare. Ber-
ginga vart ei gamal kraftlagshytte 
med det talande namnet Ragna-
rok. 

Me nærmar oss botnen av bak-
ken. Eg ser ljoset frå tunnelen 
som bind Vardø med fastlandet. 
Det gneistrar framleis under skia 
– og eg meiner å hugse nokon 
ropa «Nordpol eller dauden»  
før han sette utfor den siste 
kneika. 

Harald Dag Jølle, forfattar 
og historikar ved Norsk 
Polarinstitutt, skriv om 
turar, utstyr og turbøker 
for Dag og Tid. F R I L U F T S L I V

Dun i 
særklasse
NYTT TURUTSTYR
Turklede er mote. Fargane i 
sportsbutikkane endrar seg frå 
sesong til sesong. Norrøna lagar 
eigne klede som skal brukast i 
byen – for såkalla aktiv livsstil. 
Og klesdesignarane Moods of 
Norway har fått sin sportskollek-
sjon med mellom anna ullunder-
brøker. I ei tid då fargevala, snitt 
og storleik blir gjorde i heimlan-
det medan resten blir produsert i 
Kina, er det nærast litt hyggjeleg 
at det finst klesprodusentar som 
insisterer på å gjera alt sjølve. 
Peter Hutchinson Designs (PHD) 
er eit slikt døme. Frå fabrikken 
i Stalybridge i England syr dei 
dunprodukt meinte for seriøse 
fjellfolk og polfararar. Kvalite-
ten er høg. Og tilpassingsmog-
legheitene mange. Du kan sjølv 
velje kor trong soveposen din 
skal vere. Eller om du vil ha dun-
jakka ekstra lang på erma. Og så 
kan det jo vere stas – for dei med 
doktorgrad – å ha eit PHD-merke 
synleg plassert på brystet. 

Nordpol

tversog-
langs.no
NETTSTADEN
Gjengen bak nettstaden tversog-
langs.no har spesialisert seg på 
eit særeige ekspedisjonsmål, dei 
vil krysse norske kommunar. Dei 
seks karane strekar under, med 
eit glimt i auga, at dei ikkje kan 
samanliknast med kjende vill-
menn som Lars Monsen og Børge 
Ousland. Rett nok vil også dei 
utfordre geografien og smerte-
terskelen, men på turar som folk 
flest vil kunne kjenne seg att i. 
Dei vil ikkje oppsøkje situasjonar 
for at dei skal sjå tøft ut på film, 
seier dei, med klår referanse til 
kjendiseventyrarane. Difor går 
dei heller over brua enn å symje 
den kalde elva. Gjengen tilbyr 
tenestene sine til kommunar som 
ynskjer å få eit på-langs eller på-
tvers-stempel. Mot eit kommu-
nalt sponsorbidrag kan dei etter 
turen mellom anna skrive ein 
ekspedisjonsbrosjyre og halde 
føredrag for interesserte kommu-
netilsette. Førebels er det berre 
tretten kommunevåpen som pry-
der heimesida – alle frå flatbyg-
dene på Austlandet. 

Ein skitur i Finnmark i mørketida er – paradoksalt nok – eit møte med mykje lys. Nordlys og måneskin på nattehimmelen, men òg den raude, raude himmelen like før sola vender tilbake. Frå Nattvatnet på Karasjokfjellet.  Foto: NTB scanpix

Sjølvpålagde lidingar i grisgrendte strok

Hispar Down Jacket 
er ein av mange 
modellar PHD lagar. 
Jakka er ifylgje 
produsenten ei 
lettvektsjakke for 
høgfjellsbruk. Ho 
veg 700 gram og 
kostar 473 pund.  

Sjur Nesheim og Eivind Smeland har 
dokumentert Lyngens ski- og klatrehistorie 
på imponerande vis. Her har sistnemnde 
knipsa tre kompisar som speidar mot 
Veidalstinden.

SOLSNU: Dag og Tid denne veka kjem på 
den kortaste dagen av året. Mørkare vert 
det ikkje. På den andre sida sida: Frå no 
av er vi ikkje lenger på veg inn i 
polarnatta, men på veg ut av henne. Det 
går rett nok seint i starten. I Longyear-
byen, til dømes, vil sola i laupet av denne 
veka stiga frå 11,6 til 11,5 grader under 
horisonten. På Hardangervidda aukar 
dagslengda med eitt minutt og ti sekund. 
Vi markerer solsnu med ei hylling til 
nettopp sola.

STEIN P. AASHEIM

Fyrste til å bli nummer to
REKORDEN
 
Bjørn Staib ovundra Fridtjof Nan-
sen. Han fylgde difor skispora 
hans over Grønland i 1962. Grøn-
land hadde rett nok vore kryssa 
etter at Nansen gjorde det i 1888, 
men ingen hadde gått same 
ruta. Saman med Bjørn Reese 
og sponsa av Aftenposten og Vi 
menn starta Staib frå Grønlands 
austkyst med ski, utstyr og seks-
ten grønlandshundar. 31 døgn  
seinare nådde dei to karane vest-
kysten. Då hadde dei berre ein 
hund igjen. Han var den einaste 
som hadde tort å hoppe over 
sprekkane på veg ned frå inn-
landsisen. 

Då dei to karane landa på For-

nebu med jetfly frå København, 
framleis i skiklede, vart dei møtte 
av jubel og ein glad redaktør frå 
Aftenposten. Dei to solbrune, vêr-
bitne karane hadde vist kor feil 
dei hadde teke, alle dei som på 
førehand hadde vore kritiske til 
ekspedisjonen. «Men tvil og skep-
sis flytter ikke milestenene i ver-
den», kunne redaktøren triumfe-
rande slå fast.  

Staib skulle derimot få opp-
leve at skeptikarane fekk fryde 
seg. To år etter suksessen på 
Grønland ville han, igjen som 
Nansen, gå til Nordpolen. Det var 
ei dristig ferd. Ingen hadde starta 
nordover på «gamlemåten» sidan 
pionerane i tiåra kring hundre-
årsskiftet. Men Staib, med sine 

ti menn og nitti hundar, nådde 
aldri målet. Han valde å snu på 
86 grader og 31 minuttar. Rett 
nok kom han lenger nord enn sitt 
førebilete, og Staib streka under 
at det berre var Robert Peary som 
hadde vore lenger nord med til-
svarande utstyr, men det var 
ikkje nok til å stagge kritikken: 
«Vi ser gjerne at norsk ungdom 
følger Nansens eksempel», skreiv 
Dagbladet på leiarplass «men det 
er farlig å leke Fridtjof Nansen. 
Det er galt å bruke et stort navn 
og et stort forbilde for å skape 
publisitet som ikke holder mål. 
Den lærdommen tror vi blir kon-
klusjonen på herr Staibs nord-
polsferd».

«Det er langt mellom teori og pakkis». Staibs mislukka freistnad på å nå Nordpolen gav rom 
for parodiar. Mellom anna hadde Rolv Wesenlund ein TV-sketsj om dresinekspedisjonen frå 
Oslo til Bergen som stranda på Finse på grunn av uventa mykje brennesle i skjenegangen.   
Foto: Norsk Polarinstitutt      

«Her er min kano, 
mine garn, min 
børse og mine 
hunder. Skogene og 
vannene står til min 
rådighet. Jeg sitter i 
skjorteermene 
foran teltet og føler 
mig som en millio-
nær.» 

Helge Ingstad,  
Pelsjegerliv, 1931 

SITATET


