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FRILUFTSLIV

Brosmetinden
Nokre fjelltoppar er lettare og
morsamare å gå på for små fjellfolk.
TUREN

Ytst på Kvaløya. Der fjella går
rett i havet. Nei, det var inga presis formulering. Det gjer dei så
mange stader langs kysten vår.
Eg prøver igjen: Ytst mot havet
der fjellet som går rett i havet,
er lett tilgjengeleg – for store og
små.
Me har godt av å få besøk sørfrå av og til. Når me tek ein førstegongsreisande på ein køyretur
ut av Tromsø, ut mot havet, ut i
fjella, blir me minte om kor fantastisk dette eigentleg er. Alpint
landskap og kvite strender rett
utom stovedøra. No har me med
ei tante som har kome til NordNoreg for første gong. Superlativa renn ut. Og det er ingen
tvil om at ho meiner dei. Dette
er noko anna enn hennar skogkledde heimtrakter.
Dagens mål er Brosmetinden. Eller Brosmortinden som
dei på yttersida seier. Det kjem
av brosme, fisken altså, som står i
ura som renn ut i havet under tin-

den. Men no skal eg ikkje snakke
meg bort om namnegransking
– eller kor viktig det gode brosmefisket var for dei som klorte
fast ein gard under fjellet – me
skal nemleg ha både ungar og ei
gamal tante opp på toppen.
Tinden er ikkje høg. Han ser
ikkje imponerande ut. Han er
ganske beskjeden samanlikna
med alle dei bratte og majestetiske toppane rundt han. Men
han har eit trumfkort. Sjølve
vegen opp. Du har knapt kome ut
av bilen før du balanserer på kanten av Nordishavet. Ikkje slik at
det er skummelt, sjølv den viltre
femåringen får springe ganske
fritt, men inntrykket er fengslande. Du fær liksom luft under
vengene oppover stigen som ligg
ytst på egga. Aldri har eg sett sjuåringen lettare på foten. Aldri har
det vore lettare å få elleveåringen
til topps. Aldri har det gått mindre sjokolade i motbakkane.
Alle som har drege ungar til

SITATET

LITTERATUREN

«Dette bylivet er
nu engang
unatur,
og det var
sandelig ikke vor
bestemmelse fra
naturens haand
av.»
Fridtjof Nansen
i Friluftsliv 1922

Neste stopp: Nordaust-Grønland. Liten og stor fjellkar blir imponerte av utsikta på veg opp til Brosmetinden på Kvaløya i Troms. Foto: Sigrun Høgetveit Berg

fjells – for dei må ofte dragast –,
har kjent på tvilen. Kor hardt skal
eg presse? Det er sjeldan evna,
men viljen som sviktar. Det veit
du. Men kor stor er gleda til poden
når me kjem til toppen, saman-

likna med sutringa nedi bakken?
På Brosmetinden vart ikkje det eit
problem. Kanskje var det tilfeldig,
denne milde haustdagen. Sannsynlegvis var det vel det. Men eg
vel likevel å tru at dei også, som

tanta, vart fascinerte av den luftige egga og det vide utsynet – og
kjende draget mot toppen.
HARALD DAG JØLLE
Harald Dag Jølle er historikar ved
Norsk Polarinstitutt og forfattar.

Therese
Bertheau
ANNE-METTE VIBE:

Therese Bertheau –
Tindestigerske og
Lærerinde
SKRIFTER FRA UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I OSLO 10, 2012.
Finst også gratis på http://www.ub.uio.
no/om/skrifter/hefte10.pdf

I straumen av tur- og naturbøker,
av bøker om og av heltar, kom
nettopp eit lite hefte om ein
kvinneleg fjellpioner. Therese
Bertheau, fødd i 1861, gjorde
ikkje som kvinner flest. Ho klatra høge fjell. Ved ein slump blei
ho med på Uranostind i Jotunheimen i 1885. Og dermed var
det gjort, skal me tru forfattaren Anne-Mette Vibe. Toppturen
saman med den engelske presten Beaumont – som først måtte
kjenne henne på leggene for å

avgjere om ho var sprek nok –
vart starten på eit langt og innhaldsrikt liv i fjella. Ho vart den
første kvinna som nådde toppen
av Store Skagadølstind i 1895,
ho var på tur saman med storleikar som William Cecil Slingsby,
og ho klarte ei ny rute på Kolsås.
Likevel er det mest imponerande
med klatringa hennar, meiner
Vibe, at «hun klarte å hevde seg
på et så mannsdominert område».
Og korleis kjønnsroller spela inn
i fjellsporten, både på og utanfor
banen, er eit sentralt tema i boka
til Vibe. Det var neppe lett å klatre bratte fjell med lange kjolar!

Therese Bertheau (til venstre) og Ingeborg Tandberg på Kolsås.
Det er lite å laste damene for når det gjeld antrekket.
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Fugleperspektiv

Er det
mogeleg?
REKORDEN

Denne gongen må eg nesten
skrive om eit komande rekordforsøk. Polfarar Sir Ranulph Fiennes, eller «The World’s Greatest
Living Explorer» som han seier
på sine heimesider, har vore ute
ei vinternatt før. Han er ein varm
beundrar av landsmannen Robert
Falcon Scott, og vonde tunger i
Noreg seier at han har vel mykje
likskap med forgjengaren sin.
For det er ikkje til å kome frå at
Sir Ranulph stadig har vore uheldig på dei store ekspedisjonane
sine. Like fullt har han eit imponerande rulleblad, med og utan
motorfarkostar. Min personlege

Ranulph Fiennes er klar for verdas kaldaste skitur.

favoritt er at han som 59-åring
sprang sju maraton på sju dagar
på sju kontinent. Slå den!
No skal den snart sytti år
gamle mannen på tur igjen. Og
det er ikkje mindre enn det han
kallar den «vanskelegaste polarutfordringa i historia». I mars 2013,
samstundes med den antarktiske
vinteren, startar han frå Dronning Maud Land. Derifrå skal han
bruke seks månader på å gå dei

400 mila via Sørpolen til Scotts
gamle base i McMurdo-sundet.
Rett nok skal han ha ei spesialkonstruert følgjevogn, så han kan
kome inn og varme seg, men likevel! Inne på platået midtvinters
kan han vente 90 minusgradar og
ufatteleg vind. Det er heilt mørkt
og umogeleg å kome til med ein
bergingsaksjon. Eg veit ikkje
anna enn å ønskje Sir Ranulph og
hans fem kameratar god tur!

Aldri fri for straum
NYTT TURUTSTYR

Anorakken
GAMALT TURUTSTYR

Kan du tenkje deg noko meir
typisk norsk enn anorakken?
Sjølvsagt veit du at han kjem frå
Grønland, om du tenkjer deg om,
men visste du at då Nansen skulle
fortelje korleis dei kledde seg på
veg til Nordpolen i 1895, måtte
han forklare korleis anorakken
såg ut for lesarane – «med hætte
til at slå over hodet, på eskimovis». Og Roald Amundsen kom
heim frå Canada overtydd om
at «eskimodrakten om vinteren
i disse egne står langt over våre
européiske klær». Amundsen var
òg overtydd om at ingenting på
dei originale kleda til inuitane var
utan funksjon – sjølv om det kjendest «naragtig for voksne mandfolk som os at gaa med frynsepynt
paa dragten». Gløden polfararane
kjende for den isolerande evna og
luftige konstruksjonen til anorakken, gjorde at han fann vegen frå
inuitane i nord via Sørpolen til
den norske fjellheimen.

Netsilik-inuittane, selfolket i NordCanada, overtydde Roald Amundsen
om at anorakken var komen for å bli.

Straum er viktig på tur. For
nokon. Og me har etter kvart
mange duppedittar som er mogelege å dra med til fjells. Men kva
gjer du når batteria er flate? Små
solcellepanel er eit godt alternativ. Men det finst jammen òg ei
løysing om du ikkje kan lite på
sola. BioLite er ikkje mindre enn
ein vedfyrd omn som både gjev
varme og produserer straum, med
fem volt USB-uttak! Så om du skal
på ein lang, mørk tur til vinteren,
treng du ikkje vere redd iPhonen
skal svikte deg. Det skal ikkje
mange kvister til å skape energi.
Ifølgje reklamen skal det 46 gram

ved til å koke ein
liter vatn, som det
vil ta fire og eit halvt
minutt å få på kok.
Og lader du iPhonen
i tjue minutt, vil du
kunne prate i han ein
time. Så ønskjer du
eit mobilt kraftverk i
ryggsekken, på under
kiloen (935 gram), er Med BioLite kan du både halde varmen, koke kaffi og lade
mobilen.
det berre å gå på nettet og tinge vedunderet frå USA. Og etter
det produsenten hevdar, fær du mykje for dei 129 dol- fuel. Charge your gadgets. Suplarane han kostar: «Forget the port a better world.»

Tømmerflåte
Her kjem ein verkeleg klassikar, som fleire sikkert hugsar:
Den norske RAP-ekspedisjonen. Den hadde sitt utgangspunkt under dei store tømmerveltane ved Koppang ein
gong i 1980-åra og ville prove
at det var østerdølane som
fyrst hadde busett Fredrikstad.
Diverre var det svært lite vatn
i Glomma denne sumaren, og
flåten stranda etter få kilometer.
Dette var ein ekspedisjon
etter Heyerdahl-metoden: Du
finn to kulturar eit stykke
frå kvarandre. Du brukar eit
enkelt kommunikasjonsmiddel. Er det mogeleg å reise frå
den eine plassen til den neste,
kan du slå fast at det har vore
kontakt mellom kulturane i

tidlegare tider, og at den første
kulturen truleg er opphavet til
den andre.

Når sommaren sloknar på Eldlandet,
set grålira kursen mot nord.
Foto: JJ Harrison / Wikipedia

Nord
og ned
S

tår du på hurtigruta ein
haustmorgon og får
auge på ein smekker
sjøfugl som stryk lågt over
Stadhavet, kan det vere ei
chilensk grålire du ser. Kva
er på ferde?
Vi kan byrje her: Ternene våre veit å utnytte at
årstidene er omvende nord
og sør på jorda. Før vintermørket tek tak her i nord,
trekkjer dei til Sør-Atlanteren og nyt lyse månader
der.
Visse fuglar frå langt
i sør driv på same måten
– den andre vegen. Det er
her grålirene kjem inn. Dei
hekkar på Falklandsøyane
og Eldlandet lengst sør i
Sør-Amerika, og etter hekketida legg dei ut på langferd.
Reisa går i ei lang sløyfe
– først nord til fiskebankane aust for Nord-Amerika. Etter kvart kryssar
lirene storhavet og styrer
sørover vest for Europa og
Afrika. På turen svingar ein
del av dei innom Norske
havet. Om du vil sjå dei,
lyt du langt frå land, eller
du kan speide frå ein pynt
ytst på kysten. Ei grålire
på trekk finn alt ho treng
til havs og kjem ikkje inn i
fjøresteinane.
Vår haust er vår i hovudet på grålira. Så når ho
skundar seg forbi oss, er
ho på veg ned til sommaren sin.

Foto: Stein P. Aasheim
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Svein Arne Orvik
skriv om fuglar for Dag og Tid.

