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Presentasjon av meg selv

• Studerer friluftsliv (mastergrad) ved HiT
• Bildene er i stor grad fra forrige skoleår 

ved samme skole
• På fritiden driver jeg nettstedene:

– www.adrenaline.no
– www.naturliv.no
– www.fjellforum.net (samarbeidsprosjekt)



Høsttrøst

Å nyte ospen som pynter seg i gulrød kjole,
Og finne glede i gulnet gress.
Å vandre sammen og lete etter sopp,
Over steiner, stokker og mumlende bekker.
Tenke på stienes hemmelige viten.
Isbreslitte steiners søvn i mosedyner.
Drikkeklar, berusende høstluft.
De siste skyene som haster hjem.
Vi vet at gjessene drar mot sør
Fordi de ikke har vintertøy.
Eller er det fordi noen venter på dem?
Kveldssol under grå vinger.
Drømmer som åpner seg.

Halldor Skard



Nærområdet





Billedtekst:
Det er viktig at vi også bedriver friluftsliv utenfor egen stuedør.
Friluftsliv er mye mer enn fjell og vidde…
Forrige bilde var fra Drotningholm festning ved Møvig, og undertegnedes
Havkajakk kan skimtes på enden av brygga.





Billedtekst:
Forrige bilde er også tatt rett utenfor Kristiansand sentrum.
Nærmere bestemt i kanalen mellom Bragøya og Langøya.
Her kan det være nydelige stemninger, både sommer og vinter.





Billedtekst:
Forrige bildet viser staken mellom Dybingen og Byhavna.
Vi er altså nesten i gågata i Kristiansand.
Ved denne staken er det fint å vente på danskebåten…



I kano til Kragerø

Egenferd på skolen, der oppgaven 
var å ta seg fra Bø til Kragerø. 

Først 4 dager til fots, så 5 dager i 
kano.





Billedtekst:
Morgenstemning på vei mot Kragerø.
Fra ett av de mange flotte vannene i Telemark.





Billedtekst:
Nyingen ble et kjært bekjentskap.
Lager du den med kjærlighet, har du varme hele natta!





Billedtekst:
Utsikt fra soveposen. Årets første snø har kommet!





Billedtekst:
Årets første snø kom overraskende, og jeg lå under åpen himmel.
Heldigvis dekket ei gran soveposen…





Billedtekst:
Kald høststemning. Ikke rart vi ble gode til å lage bål!





Billedtekst:
Ikke så lett å ha bål i kanoen. 
Derfor måtte vi i land for å gjøre knebøy innimellom.





Billedtekst:
Selv om været var sånn midt på treet:
Eli-Ann var aldri sur!





Billedtekst:
Været ble bare verre og verre. Siste døgnet av ferden regnet
det like mye på ett døgn som det vanligvis gjør i hele oktober!
Da var det greit dette var slutten av turen, og ikke begynnelsen…
Ingen var spesielt tørre på vei tilbake til Bø.



Vinterfjell

17 døgn i området rundt 
Haukeliseter





Billedtekst:
Vi var heldige med været – svært ”pedagogisk vær”.
Jørgen Aamot, vår veileder, trivdes i ”go-været”!





Billedtekst:
På vei til ”bygg-og-bo”-perioden. Været var fortsatt pedagogisk.
Snø/slaps, og 16 m/s… Sikten heller ikke allverdens, en annen
gruppe kan skimtes i bakgrunnen.





Billedtekst:
Snøhula er ferdig, alt er vått. Vår veileder, André Horgen, kan fortelle
at han og alle andre også er våte. Det er fint, for da kan vi lære hvordan
vi kan ”gå” klærne tørre dagen derpå….
En kald, men nyttig, opplevelse!





Billedtekst:
Endelig godvær – det er bare så fortjent! ☺
Forskriftsmessig teltleir med mur av snø. I bakgrunnen kan du skimte
flatmannsgropene. Snøhule foretrekkes…

Vi er klar for egenferd. På 10 dager skal vi forflytte oss fra Haukeliseter
til Hovden. Raskeste kvisteløype er drøye 4 mil, men den skal ikke vi ta…





Billedtekst:
Undertegnede på Holmevatn i et utrolig mars-vær.
Sekken var diger, og noen vi møtte mente vi var med i ”NM i sekkebæring”.





Billedtekst:
Kenny viser hvordan vann finnes overalt på fjellet.
Overvann finnes nesten bestandig, og iallfall under skavler i vannkanten.
På denne måten sparer vi mye brensel, og dessuten smaker 
vann bedre enn smeltet snø.





Billedtekst:
Siv nyter utsikten på vei opp mot Syni.
Enn topptur må vi jo unne oss!





Billedtekst:
Undertegnede på toppen av Syni.





Billedtekst:
Dette bildet bare hyler STILLHET. Dessverre er stillheten truet.
Jeg skal sitere litt angående stillhet og natur:

Først Øystein Dahle:
”Den moderne utvikling er umerkelig i ferd med å forandre oss. Vi er på vei 
til å bli godværsmennesker, vi skremmes av det primitive, og vi viker tilbake 
for det slitsomme. Vi innretter oss slik at vi har fjernsyn på hytta, at vi har så 
mye å dra med oss at vi trenger snøscootertransport, at vi trenger kjøleskap 
og elektrisk lys, mens skumringstimen regnes som bortkastet tid. … Vi 
forandrer oss, og det blir vanskeligere for oss å komme på talefot med naturen. 
… Det alvorligste miljøproblem i vår moderne materielle verden er at 
kommunikasjonen med naturen vanskeliggjøres, sansene er mindre aktive, 
følelsene engasjeres sjeldnere, dialogen svekkes. …Naturen formidler også 
et budskap, hvor ord erstattes av bilder, hvor komma og utropstegn er lukt og 
lyd, hvor uttrykksformer hele tiden varierer. ”Se meg,” roper naturen, ”ta vare 
på meg, ikke overse hva jeg betyr for dere, husk jeg gir dere livet.” … Naturen 
taler til oss på alle bølgelenger og med alle formidlingsspråk, nettopp fordi 
naturen er rundt oss, i oss og over oss.”



Eller som Nansen skrev i 1921:

I dette larmende samfunn blir ungdommen mer og mindre 
virvlet med i fornøyelsessyken; de glir av sted på gledenes 
og nydelsenes glitrende bølger og får aldri tid til å dukke 
under den glinsende flate, ikke tid til å finne seg selv, sin 
egen personlighet. Det er sjelden eller aldri de får stanse 
og stå ansikt til ansikt med den store stillhet.
Lære den intense glede ved det enkle naturliv, det vi nå 
engang stammer fra, og ikke minst gleden ved nøysomhet.





Billedtekst:
Siste natten tilbrakte vi på punkt 1330 ovenfor Nosi ved Hovden.
Utrolig stjerne- og måneklart gjennom natten, og fin morgen!
I sånt vær kan absolutt overnatting under åpen himmel anbefales,
men det er viktig å beskytte seg mot vinden og ha god sovepose.



Påsketur 2003

Solo fra Finse til Haukeliseter





Billedtekst:
Fullmånen går ned på skjærtorsdag, og jeg har nettopp
startet fra Finse stasjon. Utrolig flott blåskjær.





Billedtekst:
Det gir en utrolig frihet å ha bolig, mat og alt en trenger
i sekken, og oppleve at den ikke er til stort hinder…
Her fra en av de første overnattingene. Flott vær!





Billedtekst:
Første dagen gikk jeg 5 mil, og var ganske sliten.
Alt ble glemt da naturen viste denne forestillingen…
Lå i teltåpningen og nøt. Stillheten. Fargeprakten…





Billedtekst:
Årets første overnatting i telt på barmark!
Påsken 2003 vil bli husket for MYE bra vær…





Billedtekst:
Fornøyd fjellskientusiast ved Haukeliseter.
Overlevde nedkjøringene denne gangen også!
Hardangervidda er STEDET!



Stedet

Mitt hemmelige sted dit ingen stier fører.
Som jeg stadig vender tilbake til hver sommer.
En hvileplass uten skygger og med le for vinden.
Et sted der ord leker med ord uten at alt blir sagt.

Mitt gjemmested der tankene fornyes.
Et fristed for langsomhetens gleder.

Halldor Skard



Takk for oppmerksomheten!
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