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FRILUFTSLIV

Veggen
Det eg hugsar best frå nord
veggen på Stetind, er kjensla
før me starta.
TUREN
ysfjord. Det er lenge sidan
no, men eg hugsar kjensla
godt. Kjensla av å stå under
veggen tidleg ein morgon i mars.
Det var kaldt og surt og han såg
usannsynleg bratt ut. Og høg.
Ikkje rart, eigentleg, for veggen
er både bratt og høg. Og mørk,
der han ligg nordvendt og majestetisk. Og ingen hadde nokon
gong vore oppe i han vinterstid.
Eg hadde ikkje klart å seie nei då
eg vart spurt om å vere med. Og
no stod eg altså her, saman med
tre kameratar og visste at me
skulle vera knytt i same tau dei
neste dagane.
Eg kunne ha skrive mykje om
denne turen. Om taulengd etter
taulengd, 37 i talet. Nokre lette
og raske. Andre vanskelege og
tidkrevjande. Eg kunne ha skrive
om kor skremt eg var då eg
leidde eit teknisk vanskeleg parti.
Om dag og natt med 20 minus-
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SITATET

«Giganten –
majesteten
– helveteshorn
– avmæktig
søker ordene å
reise en form i
vort sind, å
gjenskape det
som hændte
med oss i det
første møtes
voldsomme
chok.»
Peter Wessel Zapffe
om sitt møte med
Stetind

grader – utan at så mykje som ein
solstråle nådde oss i den nordvende veggen. Kor usannsynleg
luftig det er når du nærmar deg
toppen og heng over «De evige
jaktmarker», for å bruke namnet Arne Næss gav dette stupet.
Eg kunne ha skrive om kameratskapen og at me delte sovepose
for å spare vekt. Om utsikta til
Lofoten og fargane på himmelen.
Og ikkje minst om jubelen på
toppen av fjellet etter fire dagar
og gleda over å ha klatra ei av
Noregs lengste klatreruter. Men
eg har skrive om alt dette før, for
femten år sidan.
Det var denne kjensla eg ville
skrive om no. Kjensla av å skulle
i gang med noko som eg eigentleg
ikkje ville. Eller rettare: som eg
både ville og ikkje ville. Utfordringar som samstundes er skremmande. Eg har aldri kjent denne
spenninga så kraftig som denne
kalde morgonen i mars, der me
stod og visste at me ville vere
langt heimanfrå om noko gale
skulle skje i ein så stor vegg. Likevel. Likevel lukkar me bildøra og
begynner å gå mot veggen.
Eg skal ikkje forsøke å forklare kvifor eg utset meg for
dette ubehaget, eller kva det er
med eit bratt fjell som gjer at eg
er villig til å la denne kjensla slite
i meg. Eller er det kanskje nettopp litt av årsaka til at fjellklatring er så fengslande? At meistringsgleda blir ekstra stor når
du står på toppen etter fyrst å ha
trassa den delen av deg som ikkje
ville inn i veggen? Eg veit ikkje.
Men eg veit at når du knyter deg
inn i tauet og slår første slag med
isøksa, då er kjensla borte.

Stupa i Stetinds skuggefulle nordvegg går heilt ned i fjøra, og klatringa endar 1392 meter høgare oppe. Foto: NTB scanpix

Trollveggen
Trollveggen, til høgre i biletet, er Europas høgaste loddrette stup. Det er 1700 meter frå
botn av dalen til toppen av veggen. 1000 av dei er loddrette. Foto: Stein P. Aasheim

REKORDEN
1965 vart eit tidsskifte for klatring i Noreg. I byrjinga av juli kom
Leif-Normann Petterson, Jon Teigland, Ole Daniel Enersen og Odd
Eliassen til Romsdalen. Med i sekken hadde dei 800 meter tau, 200
boltar og 200 borebolar. Samstundes kom ei engelsk gruppe til landet. Dei hadde teke tre månaders
ferie. Kampen om Trollveggen var
i gang. Og det tok ikkje lang tid

før pressa var på plass under den
enorme veggen. «Norsk-engelsk
kappløp om Trollveggen i år» slo
Aftenposten opp på førstesida med
store typar. Dei to laga følgde kvar
si rute, og etter 15 dagar, om kvelden fredag 23. juli, kunne Dagsrevyens helikopterfrakta reporter ta
imot dei norske karane på toppen
av veggen. Då hadde britane framleis om lag 150 meter igjen til toppen.
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Fugleperspektiv

Kvinnelege heltar
LITTERATUR

SIGRI SANDBERG MELØY:

Polarheltinner
GYLDENDAL NORSK FORLAG

Sigri
Sandberg
Meløy
har skrive sju
forteljingar
om sju ulike,
tøffe,
spennande kvinner som har
det felles at
dei har gjort
bragder i polarområda. Bragdene
er av ulik karakter. Ei har fødd

ein av verdas nordlegaste ungar.
Åleine i ei fangsthytte på 1920talet. Ei var fangstmann. Ei forskarpioner. Ei har reist frå eit
kunstnarliv i Europa for å sjå på
nordljoset. To har gått frykteleg
langt på ski. Og ei har fått umåteleg kritikk for å leite etter Roald
Amundsens telt.
Meløy skriv medrivande og
lett. Ho har ei tydeleg forfattarstemme – kanskje vel tydeleg
nokre gonger, og privat. Somme
gonger er ho for glad i å sitere det
heltinnene hennar har skrive,
som i kapitlet om Hanna ResvollHolmesen. Og der kjeldene manglar, blir det vel mykje om forfat-

tarens jakt etter objektet, som i
kapitlet om Ellen Dorthea Nøis.
Meløy skriv særleg godt om
drosjesjåføren Wanny Woldstad
som i 1932 forlét ungane heime
og overvintra som fangstmann
på Svalbard. Og best likar eg
kapitlet om Liv Arnesen – men
det er kanskje fordi ho er ei av
mine heltinner.

Men kva legg Meløy i helteomgrepet – eller heltinneomgrepet
– ho nyttar? Ho overtyder meg
ikkje alltid når ho hevdar at desse
kvinnene tilfører det polare rommet noko anna enn sine mannlege kollegaer. Like fullt er det
ei god bok og ein god idé – for
kvinnfolka mellom desse to permane har sterke historier.

Drosjesjåføren Wanny Woldstad forlét i
1932 ungane heime og overvintra som
fangstmann på Svalbard.
Stellerender frå aust har vinterferie i
Varanger. Foto: Laura L. Whitehouse /
USFWS / flickr

Høgteknologiske skibriller
NYTT UTSTYR
Jammen finst dét òg. Slalåmbriller med fartsmålar og GPS i
glasa. Eg veit ikkje heilt kva eg
skal seie. Eg har ikkje prøvd dei.
Men no kan du altså sjå på kartet på ein breiskjerm (16:9) inne
i brillene. Du kan følgje med på
speedometeret, få høgda over
havet, temperaturen og ei rekkje

andre opplysningar som kanskje
kan vere greie å få når du fer nedover fjellsida. Og sjølvsagt, heldt
eg på å seie, kan brillene kommunisere med ein smarttelefon. Vedunderet kostar 650 amerikanske
dalar, og det er sikkert rett, som
ein sportsbutikk der borte skriv,
at fjellet får eit heilt nytt perspektiv med desse brillene.

Zeal Optics, Z3,
GPS Live.

P

Lommeur
på tur
GAMALT TURUTSTYR

Klokka vart bruka til
anna enn å halde
orden på døgnet før
i tida. Ho var òg heilt
avgjerande
for
at
sekstanten
skulle ha noko
meining. Med
ein sekstant
kan du måle
solas vinkel
på horisonten, og med
utgangspunkt
i nøyaktig Greenwich-tid kan du rekne ut
kor på planeten du er. Fridtjof Nansen opplevde to gonger i polarkarrieren sin alvoret i
å gløyme å trekkje klokka. På grønlandsisen
vart det inga stor krise. Han kunne følgje
kompasset vestover og ville før eller seinare
møte kysten. Det var verre i Polhavet då han
og Hjalmar Johansen i 1895 slost mot dauden på ferda sørover. Dei vakna ein morgon
og oppdaga at begge ura stod – og dermed
kunne dei ikkje vere sikre på kor dei var.
«Hårdt har vi fåt bøte for at vi ikke passed
urene vore i rette tid», skreiv Nansen, utan
å overdrive. Det var på mange måtar flaks,
for å seie det forsiktig, at dei til slutt trefte
Frans Josef Land.

Gobi-ørkenen. Foto: Stein P. Aasheim

Sjølvpålagde lidingar i grisgrendte strok
Eg hadde besøkt Mongolia fleire gonger før
eg blei merksam på at der er det beinkaldt
om vinteren. Gjerne 30–40 kuldegrader. Altså
bør det vere råd å gå på ski i Mongolia, for
eksempel gjennom Gobiørkenen langs grensa
til Kina. Meir skal det ikkje til for ein eventyrar, og billettar blei tinga til Ulaanbaatar. Derfrå går det buss til Gobi.
Grundigare research ville truleg ha avdekt

Norden
er Syden

nokre særtrekk ved ørkenlandskapet som
denne ekspedisjonen ikkje var medviten om.
Det er nemleg ein grunn til at ein ørken blir
ein ørken, og når den samla årlege nedbørsmengda i Gobi får plass i eit halvt drammeglas, då blir det heller ikkje stort igjen til skiføret – om det er 30 minus.
STEIN P. AASHEIM

å skulen fekk du høyre
at trekkfuglane forsvinn sørover om hausten, medan standfuglane sit
att. Men dei mange tusen
som kjem flygande til landet til vinteren, var det truleg mindre snakk om.
Trasten flyg til Frankrike, gåsa til Spania og svala
til Afrika. Når dei fer, får vi
påfyll av arktiske og nordatlantiske fuglar som synest
Noreg er eit høveleg mildt
vinterkvarter. Og for sibirske fjørballar er den norske
vinterkulda meir til å leve
med enn den heimlege.
Frå
Russland
kjem
sidensvansar, krossnebbar
og andre småfuglar i flokk
på leit etter bær og frø. Svaner, ender og gjæser kjem
frå same kanten og søkjer
seg til vikar og vatn utan
is. Heller ikkje alkefuglar,
måsar og lommar med heimeadresse på Island eller
i Barentshavet seier nei til
ein vinter langs norskekysten.
Når kulda set inn, kan
du varme deg på denne
tanken: Dei uplukka, halvfrosne bæra i hagen din
kan verte eit eksotisk etegilde godt som noko. Og
eit isfritt, norsk hamnebasseng fristar som det blåaste
hotellbasseng. Sett med
visse fugleauge, altså.
SVEIN ARNE ORVIK
Svein Arne Orvik skriv om
fuglar for Dag og Tid.

