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Utilgjengelegheitspolen

Ytst i EU.
I Finlands
nordvestlegaste
hjørne. Her, som
vatnet har lang
veg til havet.
TUREN

Me går i laus snø. Han er ofte det
i dei finske skogane. Dette er ein
skitur gjennom den finske kilen,
for å bruke eit historisk namn på
området som ligg mellom Sverige og Noreg. Eit omgrep som
stammar frå mellomkrigstida,
den gongen norske styresmakter
frykta at vår nordiske nabo, med
det uforståelege språket, ønskte å
ekspandere nord til Ishavet.
Eg hadde trudd at ein skitur i
Finland var sikksakkgåing mellom norske skuterkøyrarar på
harryferie i det skogkledde nabolandet vårt. Men fordomane innfridde ikkje. Her var både luftig
og stille. Folketomme dalar og
spennande reindriftssamfunn.
Me vart òg overraska over at
finske Statsskog har eit så flott
nettverk av hytter, praktisk innreidde, gjestfritt ulåste og med
tørr ved. Perfekt for skiløparar
på veg til Noreg. Dei få me treffer med motor mellom beina,
lever og bur her. Som reingjetaren i Raittijävri, han som inviterte oss inn på overnatting og

På skitur i Nord-Finland. Lengre ut i den europeiske unionen er det vanskeleg å kome.

serverte koka kjøt og spennande
historier frå ein kvardag som er
temmeleg ulik vår.
Det er kaldt. Sånn kaldt at det
knitrar når du går, og nesten alt
rimar. Men det er slik det skal
vere her i Sameland, i det blå
lyset. Trea byrjar å bli stuttare,

utsynet vidare. Ja, me nærmar
oss noko ein kan kalle fjell. Me
nærmar oss norskegrensa.
Me klatrar ut av EU, over det
høge gjerdet som skil Finland frå
Noreg. Eit gjerde som skil reinflokkar. Som skil slekter. Som har
skapt mykje historie.

På norsk side har vatnet kortare veg til havet. Men det er
framleis langt unna det meste.
I alle retningar. Her, frå det
inste hjørnet av Reisa nasjonalpark, snublar ikkje folk tilfeldigvis forbi. Og det er milevis til
næraste skuterløype. Dei fleste

Olav Bjaaland
(1873–1961)

SITATET

«Tindesporten
kan neppe opnaa
almen utbredelse
og tindestigerne
venter ikke at alle
skal forstaa, end
mindre sympatisere med den.»
Henning H.
Tønsberg,
1914

som kjem, har noko å gjere. Dei
har rein å sjå etter.
Me slår opp teltet på ei høgd.
Eg blir ståande og sjå austover,
bortetter endelause høgdedrag.
Det er framleis nokre dagar att til
Kautokeino. Ein i turfølgjet kastar ut ein teori. Ein teori om at

BIOGRAFI

Olav Bjaaland fotografert med premiesamlinga si i 1958. Han vart den sørpolsfararen frå 1911
som levde lengst.

«Kjem eg heilskapen ut
av denni færd so fær
eg vel sjaa at faa meg
vekk fraa polfarten,
den lover væl snaut
stræve.» Dette noterte
morgedølen Olav Bjaaland i dagboka si 19.
oktober 1911. Skiløparen og holmenkollvinnaren hadde starta
på ferda si til Sørpolen saman med Roald
Amundsen. Knappe to
månadar seinare nådde
dei målet. Då skreiv
telen, som ikkje hadde
for vane å kaste rundt

seg med store ord: «Her
er slet som paa Morgedalskjønni og godt skiføre.»
Bjaaland gjorde som
han lova – og slutta
med polfarten. Han
drog i staden heim til
Vest-Telemark og starta
skifabrikk. Som eit
symboltungt punktum
på ein lang karriere i
skisportens teikn fekk
han tenne OL-elden
i Sondre Nordheims
gamle stove i Morgedal
i 1952.
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Fugleperspektiv

Atlanterhavsroarane

n

REKORDEN
I 1895 sat dei to armsterke
norsk-amerikanarane Gabriel
Samuelsen og Georg Harbo på
pub i New York og spekulerte på
kva dei skulle finne på for å tene
ein slant. Då kom den eine med
det noko uvanleg framlegget å
ro til Europa.
Etter ein lang runde hos
potensielle sponsorar fekk dei
napp og pengar hos bladmannen Richard K. Fox i sports
magasinet Police Gazette. Dermed kunne dei byggje ein 18,5fots robåt med vasstette skott og
namn etter redaktøren. 6. juni
1896 la «Fox» frå kai medan
nokre tusen skodelystne vinka
farvel og ønskte dei lukke til
med den 4000 nautiske mil
lange roturen.
Sju veker og mykje vêr seinare fekk dei land under føtene
på ei øy utanfor England. Etter
endå noko slit nådde dei 7.
august slutthamna Le Havre i
Frankrike. Redaktøren i New
York hadde lova dei kvar sin

Gabriel Samuelsen og Georg Harbo ror.

gullmedalje om dei greidde å
fullføre turen, og han skulle
syte for at Europa-pressa var på
plass om dei kom til Frankrike.
Samuelsen og Harbo reiste til
Paris og London og fortalde om
bragda si. Dei hadde store voner
om at folk i heimlandet ville gå
mann av huse for å høyre om

den imponerande ferda. Men
timinga vart ikkje særleg bra,
for å seie det forsiktig. Nordmenn hadde fått noko anna
som vekte interessa deira. Berre
dagar etter karane kom i land
i Europa, kom meldinga om at
Nansen hadde kome att frå Polhavet.

Varme skor
NYTT TURUTSTYR

me no er på den plassen i Noreg
som er lengst unna allfarveg. Det
høyrest veldig rett ut. Sjølvsagt
må det vere rett. Me er på Den
norske utilgjengelegheitspolen.
HARALD DAG JØLLE
Harald Dag Jølle er historikar ved
Norsk Polarinstitutt og forfattar.

Enkel
pakkliste
GAMALT TURUTSTYR

«Men sandelig, det er ikke saa
meget som trængs hvis en for
alvor vil være naturmenneske.»
Igjen hentar eg fram Nansens
ord. Men denne gongen for å
høyre kor lite utstyr me faktisk
treng å putte i sekken. Noko
mat, «haard brød, smør, litt ost,
noget mel og tør melk». Eit ullteppe eller ein lett sovepose, eit
par strømper «eller fotkluter», ei
ulltrøye og eit regnslag. Eit kokekar, om ein skal vere lenge ute –
og «kanske et let telt, som en kan
lage sig selv». Også kart og kompass, då. Hugsar du i tillegg ein
fyrstikkask og ei fiskestong, har
du ifølgje Nansen alt du treng for
turar som kan gi «uerstattelige
glæder».

Skal du på polarekspedisjon,
skal du på vinterjakt i djupe,
kalde skogar, skal du på Finnmarksvidda i januar – eller
frys du berre lett på beina?
Då har Alfa laga skorne for
deg. Den vesle norske skoprodusenten har utvikla ein støvel med det lite norske namnet «Extreme North Pole».
Men skorne er så oppsiktsvekkjande gode at me må nesten
tilgje dei namnevalet. Dei er
laga for BC-bindingar og verkar
trass i sine 1100 gram eigent-

leg ganske lette til å vere så
kraftige. Dei er stive sidevegs, men mjuke og gode å gå
i. Sjølv har eg gått 1500 kilometer i mine utan eitt einaste
gnagsår! Skorne kostar 5000
kroner, i tillegg må du ha ein
innersko, ein tova ullkartank,
til om lag tusenlappen. Hugs å
ta høgd for det når du tingar
storleiken. Men dette er ikkje
skiskorne for påskefjellet – så
om du ikkje skal ut i ekstremkulde, kan du bruke pengane
på noko anna.

Sjølvpålagde lidingar i grisgrendte strok
Den sjølvpålagde lidinga denne
veka stammar frå nøyaktig eitt
år sidan. Sjeldan har tittelen på
denne biletspalta passa betre
enn på jubileumsturen til Sørpolen langs Roald Amundsens
hundre år gamle originalrute.
Vi tok rett nok imot følgjande
trøystemelding då vi låg to
veker bak Amundsen og sleit
som verst: «Ei veke eller to spelar vel inga rolle når de likevel
er hundre år etter.»
Biletet dokumenterer derimot at det òg finst lystige stunder innpå isen. Biletteksten
lyder:
«Vegard Ulvang: – Høyrde de
det, gutar? Høyrde de kva Stein
sa? Han lurde på om han gjekk
for fort for meg.»

Dei oransje munnvikane tyder éin
ting: Eg er liten, mat meg!
Foto: rkirchne / istock

Ete
soge
E

in yr skokk tumlar
rundt i bladverket. I
rykk og napp tek dei
gulgrøne meisesyskena seg
fram i sommarskogen og
kan likne eit barnehage
følgje i gule refleksvestar.
Dei er store nok til å
flyge litt, og små nok til
framleis å tigge etter mat.
Opphavet svarar med å
tråle høgt og lågt etter larvar og andre godsaker.
Foreldrepliktene tok ikkje
slutt då ungane kraup ut av
reirhola. Så lenge avkoma
har større matlyst enn jakt
evne, må mor og far fôre.
Det tek nokre dagar – så
finn dei unge mat på eiga
hand.
Er du førstereismeis,
kan du ha fleire enn ti
jamgamle sysken. Likevel
eksploderer ikkje bestanden. Den rå forklaringa er
at småfuglar flest berre vert
nokre månader gamle. Skal
ei kjøtmeis sjå meir enn
éin sommar, treng ho ikkje
berre mat; ho må sleppe å
verte mat sjølv.
Det skortar ikkje på
farar. Hauk og ugle står
klare og skarpskodde. Dei
kan ikkje gjere anna, for
dei òg har små å fø på.
Men ein halv million
huskattar vil også forsyne
seg – heilt utan heimel i
noka naturlov. Veslepus er
nok søt, men går altså med
ein illegal jeger i magen.
SVEIN ARNE ORVIK
Svein Arne Orvik
skriv om fuglar for Dag og Tid.

STEIN P. AASHEIM
Foto: Stein P. Aasheim

