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Harald Dag Jølle, forfattar
og historikar ved Norsk
Polarinstitutt, skriv om
turar, utstyr og turbøker
for Dag og Tid.

FRILUFTSLIV

Nordenskiöldbreen
TUREN
et er svære dimensjonar i
dette landet. Landet med
dei kalde kystane, som
Helge Ingstad har omtala det,
med klår referanse til vikinganes
Svalbarð. Du blir lurd gong på
gong. Du trur det er ein snartur å
gå inn den dalen eller krysse den
fjorden – men dei tilvande målestokkane frå fastlandet strekk
ikkje til. Alt er mykje større her
oppe. Eller lengre, om du vil.
Me er på veg mellom Ny-Ålesund og Longyearbyen på ski. Og
me har forrekna oss litt, diverre.
Me har eit fly å rekke og går
lange etappar for å kome fram.
Det var planen å segle delar av
turen, med slike skisegl, men me
hadde ikkje teke høgd for vindstilla. Det har vore dag etter dag
med kaldvêr og kulde. Og ikkje
eit vindpust. Flott det, sjølvsagt –
nydeleg lys i vakkert landskap –
men me skulle så gjerne fått litt
draghjelp frå vêrgudane.

D

STILLE FØR STORMEN
I Petuniabukta, med utsyn til den
nedlagde russiske gruvebyen Pyramiden, vakna me til rørsle i teltduken. Endeleg. Endeleg skulle
me leggje kilometer bak oss.
Men, nei, det var berre eit blaff.
Me måtte pent halde fram med
å trekkje pulkane sjølve, medan
me såg lengselsfullt opp mot vêrskiljet som tydeleg var på veg.
Ved fronten av den mektige Nordenskiöldbreen – oppkalla etter
den store finlandssvenske polarpioneren, førstemann gjennom

SITATET

«Å gå på ski er
noe magisk. Vi
har 660 muskler
i kroppen. Når vi
går på ski, bruker vi mellom
600 og 630 av
dem.»
Thor Gotaas

Me riggar oss for storm på Nordenskiöldbreen på Svalbard.

Nordaustpassasjen og med fleire
ekspedisjonar til Grønland og her
på Svalbard – hende det. Lufta
rørde endeleg på seg. Entusiastisk
rigga me det største seglet. Men
før det kom i lufta, hadde vinden
auka såpass at det måtte riggast

om. Nestemann prøvde det minste seglet. Men då han nesten vart
lyft ut av skorne, innsåg alle at det
var umogeleg å segle i den stormen som no var på veg.
Ein time seinare låg me i
teltet. Ute er eit inferno. Snuble-

Elisabeth Main
(1860–1934)
BIOGRAFIEN
Ein av dei store pionerane i
Lyngsalpane var den engelske overklassedama Elizabeth Main. Eller Elizabeth
Hawkins-Whitshed som ho
vart fødd. Seinare vart ho på
grunn av ymse giftarmål heitande både Mrs. Burnaby og
Mrs. Le Blond, men som klatrar – med over tjue første
bestigingar – er ho mest
kjend som Elizabeth Main.
Ho drog til Alpane rundt
1890 og vart ein pioner som
vinterklatrar. Reisa bort frå
England var ei frigjering. Ho
har fortalt om den fantastiske
kjensla det var å vere utan
tenestejente og for første
gong knyte fjellstøvlane sine
sjølv. Men ho frika ikkje heilt

ut. Knappeskjørtet hadde ho
alltid på til siste huset i dalen
var passert. Og det kom på att
når ho skulle fotograferast på
toppen. Livsførselen hennar
vart like fullt teken ille opp
av familien: «She is scandalising all London and looks like
a Red Indian.»
Til Lyngen kom ho i alt fem
somrar i åra rundt 1900 og
fekk fleire førstebestigingar
her. I dag minner fleire fjell
og toppar om henne og følgjet hennar. Mellom anna Elisabettind og Imbodentind.
Ho skreiv òg ei flott bok om
desse somrane, Mountaineering
in the Land of the Midnight Sun,
som kom ut i 1908. Same år
vart ho den fyrste presidenten i Ladies’ Alpine Club.

blussen som skal varsle bjørn, er
montert – sjølv om «isbjørnen
umogeleg kan vere ute i dette
vêret», for å sitere teltkompisen min. Telta står godt. Det er
ingen fare med det. Me har i det
heile lite å klage på her me ligg

i soveposen med rifla mellom
oss. Men klokka går, og vinden
aukar. Det nærmar seg avreise
for flyet heim. Det er lite me kan
gjere med det – anna enn å ergre
oss over at me har reist til Arktis
med tidsnaud.
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Fugleperspektiv

Pionersegling
Beringer skisegl
NYTT UTSTYR
Dette er sjølvsagt ikkje nytt
utstyr – og passar vel eigentleg
ikkje under denne overskrifta,
men la gå. Det finst nemleg eit
godt alternativ til den populære
dragekøyringa, eller kitinga som
ho blir omtala. I Tyskland syr
ein fallskjermprodusent, Beringer, nokre fantastisk flotte skisegl. Han lagar dei i alle storleikar, frå 3 til 27 kvadratmeter, og
i tre ulike utformingar. Skisegla

GAMALT UTSTYR
Fridtjof Nansen fekk òg god
hjelp av vinden på ferda si
over Grønland i 1888. Ein
morgon dei vakna til kuling,
fann han ut at dei skulle
bruke teltbotn som segl – for
«idag skulde vi seile for konge
og fedreland». Alt gjekk ikkje
som føresett. Då skuta først
tok laus, gjekk det over stokk
og stein – for ikkje å seie over

skavlar og fonner. Farten auka
og auka, skal me tru Nansen
og skildringa hans av kaoset som utspann seg då kjelkane fór mot vestkysten, og
han hadde meir enn nok med
å klore seg fast. Men trass i
ein komplisert start heiste dei
segl igjen – og Nansen kunne
til slutt konkludere, etter ein
dag med snørekøyring: «det
var i sandhed en glad skifærd».

er mykje enklare å hanskast med
enn kiten. Det er mindre risiko.
Det går fort å rigge, enklare å
lande. Det er rett og slett betre
eigna for turbruk. Samstundes
kan du ha mykje moro med det.
Du kan få stor fart, for å seie det
forsiktig, men ønskjer du å fly
høgt, bør du heller gå for ein kite.
Prisen varierer etter storleiken.
Eit 8 kvadratmeter segl kostar til
dømes i overkant av 5000 kroner,
levert i Noreg, og veg 1,6 kilo.

Omkledinga er i gang.
Foto: Nieve44/Luz / flickr

Felling
i fjøra
E

Noreg
på langs
REKORDEN
Det er fantastisk, eg må seie det,
at det er mogeleg å gå heile dette
langstrekte landet vårt som ein
einaste tur. Tenk det. Du kan
spenne på deg skia på Sørlandet,
og du treng knapt ta dei av beina
før du kjem til Finnmark. Og skal
me tru nettstaden www.norgepaalangs.info, har denne turen
vorte gått 248 gonger – med ein
kraftig auke i talet dei seinaste
fem åra. Bjørn Amsrud var den
første som gjekk heile strekket.
Først til fots sommaren 1966, så
som skitur i 1972.
Men alt i 1951 hadde turen
vore gjord som ein stafett. Norske roverar starta på Lindesnes
16. juni. Kvar etappe varde i tolv
timar, med veksling klokka åtte
om morgonen og åtte om kvelden.
4. august, like før midnatt, nådde
dei ni gutane på den siste etappen
fram til Nordkapp. Med i bagasjen
nordover hadde roverane eit brev
frå kronprins Olav. I det stod mellom anna: «Må den ubrutte kjede
av norsk ungdom som har båret
den frem, være et symbol på samhold og samhørighet innen vårt
folk fra landsende til landsende.»

Kronprins Olav legg bodskapen sin i
bodstikka roverane skal bera nordover i 1951.

Foto: Stein P. Aasheim

Sjølvpålagde lidingar i grisgrendte strok
Det er sikkert sant som dei
seier, at verda går framover.
Det er mindre malaria, vi kan
laga hamburgarar av krill, og
vi har fått tannstikker i plastikk. Når eg blar gjennom dei
gamle bileta mine, er det likevel meir nærliggjande å tenkja
på kva det er som kan ha gått
gale. Kvar var det vi kom ut av
kurs? Kva er det som skjer der
ute?
For tretti år sidan sykla eg
gjennom Sahara. Frå oase til
oase gjennom Algerie, frå Alger
til Tamanrasset. Å sykla gjennom Sahara stod den gong for

meg som ein innlysande progresjon av det livet eg levde. Eg
hadde klatra opp nokre av verdas høgste fjellvegger. Eg meistra is og kulde. Kva var då meir
naturleg enn å oppsøkja flat
hete? – verdas største ørken.
I dag står vel ikkje turen
fram som det smartaste eg
har gjort, sjølv om eg var heldig med vêret. Men det var eit
eventyr. Den gong var det berre
å setja fingeren på globusen,
dreie rundt – og reisa. Alt du
trong, var eventyrlyst. Terror
var eit framandord.
I 1963 gav Nicolas Bouvier

ut boka «Bruken av verda»
(L’usage du monde). Ho handlar
om ein tur med ein Fiat 500cc
frå Sveits til Afghanistan ti år
tidlegare. Som reiselivsforfattar er Bouvier ei legende. «Bruken av verda» er ein klassikar –
og dessutan ein fantastisk boktittel. Verda må brukast. I dag
er det ein tittel å bli trist av.
Når eg ser på dei gamle bileta
frå Algerie, tenkjer eg mest på
kor mykje av verda som ikkje
lenger kan brukast. Sjølv om
ho går framover, og vi har fått
tannstikker av plastikk.
STEIN P. AASHEIM

r det eit teikn på noko
når du ser fjører som
ligg strødde – til dømes
på ei strand? Ja, men det
treng ikkje ha noko med
fjørdryssande engleskular å
gjere. Det du ser, er helst
teikn på det store hamskiftet til fuglane.
Ei tett og heil fjørdrakt
varmar og gjev godt løft.
Men fjører vert slitne. Derfor må fuglane gjennom
fjørfellinga – som òg vert
kalla myting: Til faste tider
på året losnar dei gamle fjørene, og nye veks ut.
Mange artar nyttar seinsommaren til å myte. Då
er hekkestrevet over, det
tøffe hausttrekket er ikkje
i gang, og dei har ro på seg
til å kle seg om. Det skjer
ikkje over natta – du risikerer ikkje å møte ei and i
nettoen.
Når utslitne vengefjører skal skiftast ut, mistar
somme fuglar ei stund det
som elles gjer dei til fuglar:
flygeevna.
Det er derfor gjæsene
som døser i olsoksola ute
mellom skjera, ikkje flyg
opp, men sym for livet, om
du kjem for nær. Og det er
derfor jakta ikkje tek til før
på haustparten. For då er
gåsa i stand til å stikke av
før du rekk å felle ho.
SVEIN ARNE ORVIK
Svein Arne Orvik skriv om
fuglar for Dag og Tid.

