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Primus
GAMALT UTSTYR
Roald Amundsen var ikkje i tvil: 
«Som kokeapparat paa slædetu-
rer har Primus tat rangen fra alle 
andre. De gir meget varme, bru-
ker litet petroleum og kræver intet 
stel.» Produsenten, ein grosserar i 
Stockholm, hadde ifølgje polfara-
ren laga eit produkt som kunne 
nyttast overalt, men på ein ekspe-
disjon var det spesielt viktig at alt 
fungerte. Amundsen hadde med 
seg to primusar og 120 liter petro-
leum på ekspedisjonen til Sørpo-

len: «Det er aldrig noget klus med 
dette apparat», skryter han på ein 
måte som gjer at eg mistenkjer 
han for tekstreklame: «Det har 
naadd fuldkommenheten saa nær 
som mulig.» No har det rett nok 
skjedd ein heil del med både Pri-
mus og andre brennarar, som me 
ofte namngjev med det svenske 
merkenamnet, men prinsippet er 
det same som då Roald Amundsen 
låg i telt: Parafin eller bensin blir 
til gass når du pumpar opp tryk-
ket og tilfører varme. 

Året alt starta 
LITTERATUR
Denne veka kom ein ny publika-
sjon frå Det norske språk- og lit-
teraturselskap. Tre skiturfortelling er 
fra 1884 vart gjeven ut gratis for 
skjerm og brett. Tre unge menn – 
Fridtjof Nansen, Henrik Angell og 
Ludvig Schmelck – skreiv alle om 
dei oppsiktsvekkjande skiturane 
sine i høgfjellet vinteren 1884.    

I 1880-åra var det langt frå 
vanleg å nytte fjellet vinters-
tid. I Studentersamfundet dis-
kuterte ein til dømes i 1891 på 
eit skimøte om det var «anbefa-
lelsesværdigt eller forkastelig at 

drage tilfjelds paa Vidderne for 
at faa sig en Skitur?» 1884 blir 
difor eit merkeår, fortel littera-
turvitar Audun Renolen Aasbø i 
innleiinga si. Ikkje berre på den 
politiske arenaen, men òg i utvik-
linga av norsk vinterfriluftsliv. 

Nansen og Angell vart norske 
skipionerar, eller kanskje ret-
tare: skimisjonærar. Begge står 
i dag på sokkel i Holmenkollen. 
Dei skriv godt og interessant om  
turane sine gjennom fjellheimen 
frå vest til aust. Ludvig Schmelck 
er det vel knapt nokon som har 
høyrt om i dag. Han hadde ingen 

god penn, men fekk publisert 
forteljinga om «En Skitur gjen-
nem Ronderne» i Morgenbladet 
i april 1884. Det er likevel, som 
Aasbø skriv, ein «gøyal liten snutt 
om en strevsom skitur, der det 
meste liksom går i oppoverbakke 
hele tida».

Det er ein god idé å gje ut 
desse tre forteljingane saman. 
Dei er interessante tidsbilete, 
med klare haldningar til kva ski-
turar var og skulle vere. Det er 
flott at dei kjem med ei opply-
sande innleiing som plasserer 
tekstane historisk, og samstun-

des er det prisverdig at det er 
kommenterte, tekstkritiske utgå-
ver som her blir publiserte. Ikkje 
minst gjeld dette for Nansens ski-
tur. Ein tur mange har lese om, 
men som dei fleste kjenner gjen-
nom hans eigne omskrivne ver-
sjon frå 1916. Den originale for-
teljinga frå avisføljetongen i 
Aftenposten har ein noko annan 
tone. 

Så påskeoppfordringa er klar: 
Last ned desse forteljingane på 
ein av dingsane dine og ta dei 
med på hytta: www.bokselskap.no/
boker/skiturfortellinger 

TUREN

Hallingdal. Det var ei av dei 
påskene du må leite etter 
snø. Me hadde køyrt bil så 

høgt me kom, og følgt smale ski-
spor innover flyene i Nordfjella. 
Vêret var godt, men ungeflokken 
sånn passe nøgd med å dra til 
fjells, no som turr asfalt og godt 
sykkelføre lokka heime på tunet.

Termosen med kakaoen var 
tømd, pølsene etne og tolmodet 
på hell. Skituppane og pulk vende 
mot bilen, mot låglandet og Gom-
mos påskelam. Vinterens siste tur 
i fjellet for dei fleste. Då spør eg 
bonden, slik mest som ein liten 
spøk, om me ikkje skal gå heim 
via Reineskarvet. Han har, trass i 
svære fjelleigedomar, aldri vore 
på toppen. «Jau», svarar han, til 
mi overrasking, «kvifor ikkje?»

Lett pakka og med stort på -
gangsmot sette me fart mot foten 
av fjellet. I stølsbua på Reine fær 
me kjøpt Solo og motbakkeniste. 
Her tviheld dei på å halde ope og 
vaffelpressa i gang, sjølv om påske-
turistane hadde svikta dette året.

Reineskarvet er meir langt 
enn høgt. Det er breiare enn det 
er bratt. No ja, det siste er vel 
ikkje heilt rett. I sør har det sine 
stup. Men det er inga sak å klive 
opp på dette massivet av eit fjell 
som strekkjer seg nesten frå Vest-
landet til Hemsedal. Likevel, ten-
kjer eg når me nærmar oss top-

pen, korleis skal det gå med bon-
den i unnabakkane? Han er ikkje 
akkurat skodd for høgfjellet, her 
han går i lange steg på eit par jog-
gepinnar – på slike racingski av 
same typen som Marit Bjørgen 
brukar når ho skal bli meister.

Me når toppen i kveldsljos. På 
1800 meter er det lite som min-
ner om våren i låglandet. Bonden 
ser nøgd utover sitt store rike. 
Me ser på Storebrorskarvet i vest 
og planlegg neste tur. Eg dreg av 
skifellane mine og spør forsiktig 

om han ikkje er uroa for nedkøy-
ringa. Men bonden ser ikkje ut til 
å forstå spørsmålet. Han har vore 
ute ein vinterdag på smale ski før. 
Han er oppvaksen på slike, fak-
tisk. På bratte jorde nede i dalen. 

Kort tid etter står me i tunet 

på Bergsjøstølen. Me rakk tilbake 
til våren før ljoset forsvann. Han 
seier ingenting, men eg veit han 
er varm i låra. Det må han vere. 
For aldri har eg sett maken til 
nedkøyring – på skareføre med 
smale ski. 

SITATET

«Det går et slædespor ind gjennem ødet,
Det pløier urørt sne. Det går mot nord,
mot naken tundra, mørke, frost og møde.
Hvad vil han i et land hvor Døden bor – ?»

Starten på Peter Wessel Zapffes dikt til Helge  
Ingstad på 75-årsdagen hans

UTANDØRS
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

Reineskarvet er veslebror til Hallingskarvet – her i januarljos. 

Reineskarvet 

Skipioneren Henrik Angell skreiv fleire bøker 
om krig, reiser og om skiløping. No kan du 
lese artikkelen hans «En Skitur fra 
Hardanger til Kongsberg» frå 1884.
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Sjølvpålagde lidingar i grisgrendte strok
Raggesluobbal kvalifiserer til 
nemninga «grisgrendt». Med 
god margin. Ein gong var dei 
sju sysken på Raggesluobbal. 
No er det berre Josef Mikkel 
Sara igjen. Om vinteren pla 
Josef køyre over til Stabburs
dalen for å drive snarefangst 
på ryper. Etter at det vart 
nasjonalpark i Stabbursda
len, får ikkje Josef bruke sku
ter leng er. Motorisert ferdsel er 
forbode i nasjonalparken. Det 

skulle berre mangle. Men det 
er synd at Josef ikkje får fange 
ryper. Det er rypene som har 
halde liv i Raggesluobbal. Ein 
gong bytte dei rypefangsten frå 
vinteren mot ein hest. 

Men han får som oftast dis
pensasjon. Han må søkje kom
munen og fylket og sånn, men 
så får har dispensasjon. Det er 
ei form for spesialløyve til å 
leve slik han alltid har gjort.

Josef Mikkel Sara lever på 

disp. Det tyder at han lever på 
eit vis som samfunnet eigent
leg ikkje ønskjer. Reglane er 
laga for å stoppe det han driv 
med. Det er på ein måte litt 
rart. Det er ikkje Josef Mikkel 
Saraane som rotar det til. Det 
er ikkje Josef på Raggesluobbal 
som lever på disp.

Så fortel han om auren han 
fekk på garn under isen på Jies
javrre.

STEIN P. AASHEIM

UTANDØRS

Det er nummeret før skeisnipa 
hamnar i historiebøkene.
Illustrasjon: nkenji / istock

Frå  
Russland 
med håv 
Ein aksjon i James Bond

stil skal stogge at skei
snipa frå AustSibir 

endar på lista over ut 
døydde fugleartar.

Det kan snart gå gale 
med den vesle vadefuglen 
som håvar inn småkryp 
med det breie nebbet. Kan
skje er det berre hundre 
hekkande par att. Om vinte
ren spring snipene på stren
dene i Myanmar og Bangla
desh. Der vert dei jakta på 
av fattigfolk som sårt treng 
matauk, men som no skal 
få hjelp til eit anna og sik
rare levebrød.

Den mest spektakulære 
delen av bergingsarbeidet 
for skeisnipa er denne: I 
forfjor sommar plukka ei 
gruppe britar og russarar 
nokre egg frå dei få reira 
som finst att på tundraen. 
Egga vart klekte i rugekas
ser, og sytten kyllingar fekk 
flyskyss til dyrehagen i Mos
kva. Der sat dei nokre veker 
i karantene, før ferda enda 
i eit spesialbygg ved eit 
naturvernsenter i England.

I fjor vart eit nytt kull 
floge frå aust til vest. Håpet 
er at eksilsnipene frå i år 
skal få ungar som ein så 
kan setje ut i det fri. Det 
kan vere med på å hindre 
at arten døyr ut.

Er det for seint? Til som
maren veit vi meir.

SVEIN ARNE ORVIK

Svein Arne Orvik skriv om 
fuglar for Dag og Tid.

Fugle- 
perspektivF R I L U F T S L I V

Kortfeller
NYTT UTSTYR
Eg veit eigentleg ikkje kor nytt 
dette er, men det fungerer så bra 
at eg nesten må skrive om det. Er 
du lei av bakglatte ski? Skal du 
dra pulk? Skal du mykje opp og 
ned på same tur? Då bør du kan
skje skaffe deg eit par ski med 
såkalla fellelås. Åsnes har utvikla 
eit system for å feste ei kortfelle 
under midten av skia. Skiprodu
senten påstår i reklamen at du i 
nedoverbakkane knapt vil merke 
at du har ho på. Det er ei overdri
ving. Like fullt er det eit patent 
som kan gjere mange turar lysti
gare. Eg er òg svært nøgd med at 
det er enkelt å feste og løyse fel
lene, slik at du kan ta dei av og på 
fleire gonger på same tur. 

Alle fjellskia til Åsnes kan 
leverast med fellelås. Sjølv har 
eg både Amundsen og Nansen. Som 
polarhistorikar må eg nesten det. 

Noregs høgaste fjell
REKORDEN
«En stakkar av idag», skriv Peter 
Wessel Zapffe, «med ild og ånd, 
med kraft og mod og hva der 
ellers kræves, han speider vildt 
i nord og syd forgjæves, for alle 
mål er plukket av en anden!» 
Så kva skal ein moderne even
tyrarar finne på? Nokre er tvil
laust meir oppfinnsame enn 
andre til å definere eigne, ori
ginale mål. 

Som til dømes Karine Falck
Pedersen. Ho fann ut ho skulle 
bli den fyrste til å gå på ski på 
dei høgaste toppane i kvart 
fylke i Noreg. To år brukte ho på 
nitten skiturar. Nitten fjell. Nit
ten ganske ulike utfordringar. 
Frå det lågaste, Slavasshøgda i 
Østfold, på 336,2 meter til Gald
høpiggens 2468 meter over 
havet. Frå skogkledde Kirkeber
get i Oslo til majestetiske Jiek

kevarri i Troms. Frå stupbratte 
Store Skagadølstind i Sogn og 
Fjordane, som knapt kan seiast 
å vere ein skitur, til Urddalsknu
ten i VestAgder, som ligg så 
langt frå vegen at det mest krev
jande er å kome inn til fjellet. 
Prosjektet hennar vart krona på 
Øksfjord jøkulen sumaren 2012. 

Er det nokon som har tenkt 
på dei nest høgaste toppane i 
kvart fylke?

Karine Falck-Pedersen på Urddalsknuten (1434 moh.) i Vest-Agder.  Foto: www.karinefalckpedersen.com

Amundsen med ei av dei mange skia Åsnes 
lagar med fellelås. Du kan få dei frå 170 cm 
til 208 cm lange. Breidda på skia er 67–57– 
62 mm. Skia som er 201 cm, veg nøyaktig to 
kilo. Dette er ei god og solid fjellski til 3199 
kroner. Kortfellene må du kjøpe separat til 
349 kroner. Dei er i 100 prosent nylon, 35 
mm breie, 70 cm lange og veg 100 gram.


