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Klokken ved Endalsstugan. (Foto: Arne Falkanger) 

Fra Nansens Røst — Friluftslivet 

Det som skulle føre oss tilbake til en mere menneskelig tilværelse ]. 

er og blir nu engang det enkle liv i naturen, skog og mark og fjell, \ 

på de store vidder, i den store ensomhet, hvor helt nye og større \ 

tanker strømmer inn på en og setter merker som ikke så hurtig 

viskes ut igjen. En føler seg uvilkårlig som et annet naturligere og ] 

sundere menneske; en føler at en har noe som ligger under og som 

er ens virkelige personlighet, og en vender tilbake med et friskere i 

og sundere syn på livet enn slik som det fortoner seg herinne i byen. \ 

Se, i ødemarken, i skogensomheten, med syn av de store vidder og 

fjernt fra den forvirrende larm, er det personligheten formes. 

På ski i fjellet i tåke 
• AV REIDAR JØRGENSEN 

60 

Den som aldri har vært ute i tetteste tåka på fjellet ved vinters 
tid, vU ha meget vanskelig for å forestille seg hvordan det føles. 
Under ordinære værforhold har man alltid ett eller annet punkt 
i terrenget å feste blikket på, men når tåka står tett som veggen, 
forsvinner alle punkter, snøen er hvit, luften er hvit, — alt går i ett. 
Skiene og kameraten (eller flere) er det eneste som kan skaffe blikket 
hvile. 

Avstandsbedømmelse blir det ikke snakk om, og ofte blir det 
vanskelig å avgjøre om en går mot eller med bakken. I trått føre 
vil en ha inntrykk av at en går på flatmark, selv om det bærer 
utfor, og i skarpt føre glir skiene så godt at en har inntrykk av 
flatmark selv om det bærer oppover. Det er også uhyre vanskelig 
å følge med i de detaljerte variasjoner terrenget byr en. En liten mot
bakke og en går på nesen, en beskjeden undabakke og en sitter på 
dompedeisen. Enten en mener å være i kjent terreng eller ikke, må 
det utvises den største forsiktighet når det bærer utfor. Krysninger 
fører med seg ekstra vansker for å holde kursen. 

Første gang en er ute i slike forhold, tror jeg de fleste vil føle 
en viss ensomhetsfølelse. Fjelltopper, daler og setrer som vanligvis 
er så herlige å ha til mål og merke når en farer i fjellet er plutselig 
forsvunnet, man står der så merkelig ensom, helt overlatt til seg 
selv. Nervøsiteten og uroen har lett for å melde seg, og faren for 
å gjøre dumheter er temmelig stor. 

Men selv skiløping i fjellet i tåke kan ha sin sjarm. Det setter 
ekstra krav til personen. Og kommer en velholden frem til målet 
etter en dagsmarsj i tåke, styrker det selvtilliten og skaper en ekstra 
glede ved fullførelsen av marsjen. 01 



Snedekte vidder, å hui, hvor det går. 
Foto: Th. Tharaldsen! 
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Du er ikke fullbefaren skiløper før du har gått noen dagsmarsjet| 
i fjellet i tåke. Det fordres et kaldt og klart hode om man skal naj 
målet uten alt for store krinkelkroker. % 

En ting som jeg vil legge alle fjellskiløpere på m i n i ^ - og soirij 
egendig ef anledningen til disse linjer: - glem ikk. klokka i for-̂  
S e l ^ med bruken av kart og kompass. Dette har vært nevntj 

ofte, men ikke ofte nok. 1 
Vi liker ikke klokka i fjellet, vi skal rusle som det passer oss| 

Men dog bør enhver skiløper bruke klokka så pass mye at han ha^l 
^ v i i ^ peiling på antall minutter pr. km under normale forhold| 

Uten å kjenne tU dette, er det bare slumpen om man når dajenj 
mål Når en kjenner til hastigheten og kjenner til utgangspunktet| 
^ for start, bruker kart og kompass; er det ikke uoverkommeli| 

å holde kontakten med kartet. — % 

Og et par ting til slutt: Går man flere i følge, må i hvertfall 
siste mann i sporet kontrollere kompasset kontinuerlig, samtidig 
som en mann i følget har ansvaret for klokka, slik at utgått dis
tanse til enhver tid kan bli kontrollert. 

For en del år siden forlot jeg Sylstugan sammen med en venn 
av meg med Nedalshytta som mål. Tåka var helt tett, men da vi 
kom opp på bandet og skulle kjøre utfor, lettet tåka en smule slik 
at vi ved hjelp av kartet fikk holdepunkter for den videre ferd. 
Vi følte oss 100 "/o sikre på posisjonen, samt den videre kurs, men 
takk og lov — vi fikk innskytelsen at vi skulle ta en korreksjon 
på kompasset. Og det viste at vår utstukkede kurs var akkurat 90 
grader feil. Vi var så sikre på våre kartobservasjoner, at vi begge 
to var sterkt inne på tanken om at her var vi utsatt for magnetiske 
forstyrrelser av kompasset. Meget motvillig snudde vi skia våre 90 
grader og satte utfor, — heldigvis, vi kom velberget frem til målet. 

På bakgrunn av denne ene opplevelse er derfor mitt råd: Stol 
på kompasset! 
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