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bitihorn released
in stores now.

Shop our new bitihorn collection at norrona.com, or find your local dealer 
at norrona.com/stores. Visit Norrøna’s stores in Oslo, Storo, and Stockholm. 
For more updates and news, join us on facebook.com/norrona. Welcome to nature

Set yourself free in our new bitihorn jackets 
and pants. Great for trekking, trail running 
and other outdoor activities where weight, 
breathability and packability comes into play.
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Shop our new fjørå collection at norrona.com, or find your local dealer 
at norrona.com/stores. Visit Norrøna’s stores in Oslo, Storo, and Stockholm. 
For more updates and news, join us on facebook.com/norrona. Welcome to nature

Norrøna ambassador Armin Beeli 
in fjørå dri¹ jacket and fjørå shorts, 
soon pedaling up to replay his ride. 

fjørå replayed
in stores now.

fjørå dri¹ jacket 
in Magma. 165  
grams, breathable  
and waterproof. 

Fjørå 
Norwegian west-coast  
village deep into the fjords in  
Møre and Romsdal county. 
Known for its apricots and 
spectacular single track  
biking. Population 150.  

fjørå aero¹ºº jacket 
in Sulphur Spring. 
108 grams, and 
super-breathable 
Approximately 
100Mbar/l/m2/s  
air permeability. 

 fjørå pack
in Norrøna Green. 
545 grams.

Sheep 
Norwegian  
white crossbred.

Fox float 
RP-3 w/DRCV, Kashima 
coat, Boost Valve, 
3-position Climb-Ride-
Descend ProPedal, 
rebound; 8.25x2.375".

Roof turf 
Birch bark-closed, 
complete with 
blueberries.
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Foto Photo : 
Espen Bratlie

Sted Loaction : 
Fannaråkhytta lodge, 
Jotunheimen, Norway 

Property with a view can cost an arm and a leg. In this edition, 
Norrøna Magazine offers tips on where to find cheap properties with 
great views. For example, you can head up here, to Norway’s highest 
tourist lodge, Fannaråkhytta, 2 068 meters above sea level in the 
Jotunheimen range. Read more in “A Room With A View” on page 66.

Eiendommer med utsikt koster gjerne skjorta. Norrøna Magazine 
gir deg i denne utgaven tips til billige utsiktstomter. Du kan for 
eksempel gå opp hit – til Fannaråkhytta i Jotunheimen, Norges 
høyest beliggende turisthytte, 2 068 meter over havet. Les mer 
i saken «Et rom med utsikt» på side 66.
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Side 32 - 48 :
Fjørå – Singletrack 
Shangri-La

Foto Photo :
Mattias Fredriksson 

Sted Location : 
Ljøbrekka, viewing 
the Geirangerfjord, 
Norway

Page 32 - 48 :
Fjørå – Singletrack 
Shangri-La
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Side 92 - 103 :
Porten til 
Jotunheimen 

Foto Photo :
Sverre F. Hjørnevik

Sted Location : 
Bitihorn, Jotunheimen, 
Norway

Page 92 - 103 :
The Gateway  
to Jotunheimen
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Leder

La meg få lov til å skrive om det å gå. Bare gå.  
Ikke nedover Fifth Avenue i New York. Ikke oppover 
Karl Johans gate i Oslo. Ikke over Stureplan i Stock-
holm. Nei, jeg snakker om å gå på ujevnt underlag.  
I naturen, i terrenget, i fjellet. Gå gjennom en dal.  
Gå over en rygg. Gå i ur, lyng, mose, reinlav. Gå på 
stein, gå langs et vann, gå mot et mål. Gå i sol, regn, 
vind, sludd. Bare gå.

Gå gjennom skogen, over myra, gå over brua, opp  
en bakke, gå ned igjen på andre siden, sjekke kartet, 
er det her stien går? Gå alene. Eller gå sammen 
med noen : venner, kjæreste, barn, familie. Eller gå 
sammen med noen du ikke kjenner, gå sammen 
med noen du etter hvert blir bedre kjent med, dere 
føler det, dere vet det : dere hadde ikke blitt kjent 
med hverandre på samme måten hvis dere ikke  
gikk slik. På tur.

I denne bransjen er det så mye snakk om hva som 
er ekstremt. Hva som er spektakulært. Hva som gjør 
at folk får bakoversveis. Vi forteller om klatring på 
høye fjell, om terrengsykling i vill fart, om skikjøring 
ned bratte flanker. Vi trekker fram elvepadling, 
base hopping, surfing. Vi skriver om adrenalin, om 
intense øyeblikk, om førstebestigninger. Klart vi 
gjør det. Slike aktiviteter skaper gode bilder, gode 
historier. Vi snakker nesten aldri om bare det å gå. 
Bare det å gå en vanlig fottur, innover viddene, rolig. 

 Gå for å se. 
 Gå for å lytte. 
 Gå for å jakte.
 Gå for å gå.

Rolige fotturer fra hytte til hytte, eller med telt og 
sovepose i sekken. Gå bak huset, inn blant trærne, 
tenne bål. Gå sammen med noen som akkurat har 
lært å gå, en liten barnehånd i din, hun vil stoppe 
etter bare 200 meter, se på maurtuen, plukke 
blomster, leke i bekken.

Å gå er det enkleste friluftslivet. Å gå er på mange 
måter grunnlaget for alt det andre vi driver med. 

Se på denne utgaven av Norrøna Magazine som en 
sti. Vi skal innom mange steder på veien. Og etterpå 
skal vi gå videre, videre. 

Editorial

Allow me to write about walking. Simply walking. 
Not down Fifth Avenue in New York. Not up Oslo’s 
main street Karl Johans gate. Not across Stureplan 
in Stockholm. No, I’m talking about walking on an 
uneven surface. In nature, across terrain, in the 
mountains. Walking through a valley. Walking over  
a ridge. Walking through rocks, heather, moss, 
reindeer lichens. Walking on stone, walking along 
a river, walking toward a goal. Walking in sun, rain, 
wind, sleet. Just walking.

Walking through a forest, across a marsh, on a 
bridge, up a hill and down the other side, checking 
the map. Where does the trail go? Walking alone. 
Walking with others : friends, a sweetheart, children, 
family. Or walking with someone you don’t know, 
 walking with someone as you get to know them 
better. We all feel it. We all know it : You don’t get 
acquainted like this unless it is this way : On a hike.

In this business, there is a lot of talk of extremes ; 
about the spectacular ; things that really blow people 
away. We talk about climbing tall mountains, moun-
tain biking at a wild pace, and skiing steep slopes.  
We mention river paddling, BASE jumping, surfing. 
We write about adrenalin, about intense moments, 
about first ascents. Of course we do. Those are the  
kinds of activities that make for pictures, good stories. 
We almost never talk about just walking. Just taking 
a normal hike into the countryside at an easy pace. 
 
 Walking to look around. 
 Walking to listen. 
 Walking to hunt. 
 Walking for the sake of walking.

Quiet walks from cabin to cabin, or with a tent and 
sleeping bag in your pack. Walking behind the house, 
among the trees, and lighting a campfire. Walking 
with someone who has just learned to walk; holding 
a child’s tiny hand in yours. She wants to stop after 
200 meters, to look at the anthill, pick flowers, and 
play in the creek.

Walking is the simplest form of outdoor recreation. 
Walking is, in many ways, the foundation for every-
thing else we do. 

Look at this edition of Norrøna as if it were a path.
We will stop a lot of places along the way. And then 
we will just keep walking and walking. 

Redaktør  Editor :  
Eivind Eidslott

Stay dry!
Aquaseal® is the light weight fully 
wate r  p roo f  z ipper  fo r  ex t reme 
outdoor applications. Combining 
Vislon® technology with a seal between 
the zipper elements, Aquaseal® allows 
easy and smooth operation with 100% 
protection against the elements. 

Fastening Products Group
ykkeurope.com 
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Patrick Poletto (36)
Den erfarne italienske fjellguiden Patrick 
Poletto driver sin egen sportsforretning 
i den kjente skidestinasjonen Cervinia. 
Patrick har klatret både Kilimanjaro, 
Denali, Mount Aspiring på New Zealand 
og 8 000-meteren Cho Oyo. Men først og 
fremst klatrer han i de fantastiske fjellene 
i og rundt hjembyen. Hver dag ser Patrick 
rett opp på mektige Matterhorn – og derfor 
var det nok helt naturlig at han tok initia-
tivet til å lage en Norrøna Magazine-repor-
tasje fra dette fjellet. Gled deg til å lese om 
Patricks vellykkede bestigning!

Hilde Bjørgås (28)
Norrønas dyktige klatreambassadør Hilde 
Bjørgås er tilbake i spaltene våre – denne 
gangen med en spektakulær historie fra 
nordveggen på Blåmannen i Troms. Hilde 
har flyttet til Sverige og jobber nå som 
 ingeniør i Göteborg Vatten. Hun elsker å 
klatre i Bohuslän – men lengter ofte tilbake 
til større fjellvegger ved Tromsø og Lysbotn. 
– Og jeg drømmer iblant om Patagonia.  
Og om Bugaboos i Canada. Men oftest 
 drømmer jeg bare om følelsen av å ha en 
bra dag i fjellet, på cragget eller ved store 
steiner ved havet, sier hun.

Per Asbjørn Risnes jr. (44)
Vår nye medarbeider Per Asbjørn Risnes jr. 
er en av de fremste pennene i norsk media. 
På nittitallet ble han kjent som redaktør 
for magasinet Tid & Sted i Bergens Tidende. 
De siste ti årene har Per Asbjørn jobbet 
som frilansjournalist i Oslo for flere store 
aviser – ikke minst for Dagens Næringsliv. 
Han har også gitt ut en rekke bøker, ofte 
med papparollen i fokus, og blir ofte hentet 
inn som ekspertkommentator i tv og radio. 
Per Asbjørn liker å klatre, gå skiturer og 
fotturer i fjellet. I denne utgaven har han 
intervjuet globetrotteren Paul Olai Olsen.

Spring/Summer 2012
Contributors

Patrick Poletto, 36
Experienced Italian mountain guide Patrick 
Poletto runs his own sporting goods store 
in the well-known ski resort of Cervinia. 
Patrick has climbed Kilimanjaro, Denali, 
Mount Aspiring on New Zealand and the 
8 000 meter Cho Oyo. But mainly he climbs 
the fantastic mountains in and around his 
hometown. Every day, Poletto looks right up 
at the mighty Matterhorn, and that is why it 
is perfectly natural for him to do a Norrøna 
Magazine report from that mountain. There 
is every reason to look forward to reading 
about Poletto’s successful climb.

Hilde Bjørgås, 28
Norrøna’s talented climbing ambassador 
Hilde Bjørgås is back on our pages, this 
time with a spectacular tale from the 
north face of the mountain Blåmannen in 
Norway’s northern Troms county. Bjørgås 
has moved to Sweden and works as an 
engineer for the utility Göteborg Vatten. 
She loves climbing in Sweden’s Bohuslän, 
but often longs for the big Norwegian 
walls near the city of Tromsø in the north 
and Lysebotn in the west. “And I dream at 
times of Patagonia”, she says. “And about 
the Bugaboos in Canada. But most often 
I dream about the feeling of a good day 
in the mountains, on the crags or on big 
boulders near the sea”.

Per Asbjørn Risnes Jr., 44 
Our new contributor Per Asbjørn Risnes 
Jr. is known as one of the sharpest pens 
in the Norwegian media. During the 1990s, 
he was editor of the magazine supplement 
for western Norway’s regional newspaper 
Bergens Tidende. For the past decade, 
Risnes has worked freelance in Oslo, most 
notably for the national business daily 
Dagens Næringsliv. He has also published 
numerous books, often focused on his 
role as a father, and is regularly used 
as an  expert commentator on radio and 
television. Risnes enjoys climbing, skiing 
and mountain hiking. In this edition, he 
interviews globetrotter Paul Olai Olsen.
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To relanseringer, miljøsatsning 
og etablering av nye brand stores. 
Norrønasjef Jørgen Jørgensen har 
mye på gang.

– Denne våren relanserer vi bitihorn og fjørå –  
konseptene for henholdsvis lett friluftsliv og 
stisykling, forteller Jørgen Jørgensen.
– bitihorn er kanskje vår mest allsidige kolleksjon, 
og for mange er disse lette og behagelige frilufts-
produktene selve inngangen til Norrønas univers. 
fjørå blir omfavnet av stadig flere stisyklister. 
Det er spennende å se hvordan stisykling som 
aktivitet akkurat nå er i ferd med å ta av!
– Hvordan tenker dere design og farger når dere 
lanserer to ulike kolleksjoner samtidig?
– Vi ønsker en tydelig personlighet inn i hvert av 
konseptene våre. Samtidig skal det være tydelig 
at alle kolleksjonene tilhører den samme familien, 
og du skal kunne mikse og matche produkter fra 
ulike kolleksjoner slik du selv vil. 

Norrøna har jobbet mye med eksportfokuset de 
siste årene. Selskapet lykkes mer og mer i mar-
kedene de er tilstede i.
– Tilgjengeligheten til produktene våre blir bedre 
og bedre, sier Jørgen.
– Vi er ikke bare fysisk tilstede i mange europeiske 
land – nå kan vi tilby våre produkter til hele verden 
gjennom nettbutikken på norrona.com. Her kan du 
i tillegg oppleve alle Norrønaproduktene : du finner 
all informasjon om de ulike konseptene, bilder, 
magasinreportasjer, videoer og nyheter om både 
Norrønas ambassadører og vår produktutvikling. 
– Har dere planer om å åpne flere Norrøna 
brand stores?
– Ja. Sannsynligvis åpner vi i år én eller to i Norge.

Jørgen vil gjerne trekke fram Norrønas nye miljø-
satsning, også :
– Vi legger store ressurser i produktutvikling, og 
da er det ekstra spennende å komme opp med et 
miljøvennlig konsept. Sammen med gode sam-
arbeidspartnere resirkulerer vi nå brukte plast-
flasker og bruker materialet til å lage Norrøna-
fleecejakker av høy kvalitet. Allerede i august vil 
de første produktene være ute i butikkene. 
– Hvorfor tror du Norrøna lykkes så godt for tiden? 
– Fordi vi er kompromissløse når vi lager produktene 
våre. Vi setter alltid funksjon, kvalitet og godt design 
først. Det er det mange som setter stor pris på. 

Les mer på www.norrona.com

Norrøna News Two re-launches, an environmental 
initiative and new brand stores : 
Norrøna boss Jørgen Jørgensen has 
his hands full.

“This spring, we’re re-launching the bitihorn and 
fjørå lines, which are, respectively, concepts for light 
outdoor recreation and single-track mountain biking”, 
says Jørgen Jørgensen. 
“bitihorn may be our most versatile collection,  
and for many this light and comfortable product is 
the gateway to the Norrøna universe. fjørå is being 
embraced by a steadily growing number of mountain 
bikers.  It is exciting to watch mountain biking starting 
to really take off as an activity right now”.
“What are your thoughts on design and colors when 
launching two separate collections at the same time?”
“We want a distinct personality for each of our con-
cepts. At the same time, we want it to be clear that  
all the collections are part of the same family,  
and that you can mix and match products from the  
various collections at will”, says Jørgensen.

“Norrøna has focused a lot on exports in recent years. 
How is the company doing in those new markets?”
“The availability of our products is getting better and 
better”, says Jørgensen. 
“We are not just physically present in many European 
countries, but can now also offer our products to the  
whole world through the online shop norrona.com.  
You can experience all the Norrøna products there. 
You get access to everything: all the different con-
cepts, pictures, magazine articles, videos and news 
about Norrøna’s ambassadors and our product 
development”, he says.
“Are you planning to open more Norrøna brand stores?”
“Yes. We will probably open one or two in Norway”, 
says the Norrøna owner and chief executive.

“What about Norrøna’s new environmental efforts?”
“We are using a lot of resources on product develop-
ment, and it is extra exciting to come up with environ-
mentally friendly concepts. In cooperation with solid 
partners, we are now recycling used plastic bottles, 
and use the materials to make high quality Norrøna 
fleece jackets. The first products will already be in  
the shops in August”.
“Why do you think Norrøna is doing so well at  
the moment?”
“Because we make our products without compromise : 
Function, quality and good design always come first, 
and many people really appreciate that”. 

Read more on www.norrona.com

Tekst Text :  
Eivind Eidslott
 
Foto Photo : 
Chris Holter

Norrøna nyheter
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Tilbakeblikk : 
Paul Olai Olsen 

Retrospect : 
Paul Olai Olsen

Unlike many adventurers, Paul Olai 
Olsen does not set off on trips to 
conquer nature. He just wants to 
meet new people.

I motsetning til mange andre 
eventyrere, drar ikke Paul Olai Olsen 
på tur for å beseire naturen. Han vil 
bare treffe nye mennesker. 

Han hadde syklet et drøyt år gjennom Sør-Amerika, 
da han plutselig hang etter én hånd etter en rot midt 
i regnskogen. Han hadde gått seg vill, alene  
i Amazonas. Han hadde fulgt kompasset helt til bat-
t eriene i lommelykten sluttet å virke. Men så hørte 
han froskelyder og gikk den veien. Plutselig forsvant 
grunnen og han ble hengende over et stup. Det var 
bekmørkt og umulig å se hvordan han skulle komme 
seg i sikkerhet. «Jeg trenger lys», tenkte han.  
«Gi meg litt lys». Da kom nymånen frem, og skinte 
gjennom en smal sprekk i fjellet, rett på ham. 
– Jeg vet at jeg blir tatt vare på. Jeg har fått hjelp 
når jeg har trengt det, sier han. 

Pauls reiser på planeten begynte med en lang 
sykkeltur. En skikkelig lang sykkeltur. Fra som-
merlig motvind ved Villa Ukula på Ildlandet til snø 
i Skagway, Alaska, 22 måneder seinere. Relativt 
mange kilometer på to hjul, for å si det sånn.
Han hadde vært ute og reist før. Han har vært på 
mange eventyr siden den lange sykkelturen i 1994-
95. Han har padlet og syklet rundt halve planeten. 
Mange av turene har han filmet helt på egenhånd 
og vist på TV2. Med videokamera festet på baugen 
i kajakken, kom han seg fra Oslo til Kairo i serien 
«Paul padler Europa». Så syklet han tilbake gjen-
nom Midtøsten. Også kajakkturen fra Honduras  
og ned til Patagonia ble til serien «Paul Padler 
Latin-amerika». Det siste reiseprogrammet ble 
sendt for tre år siden, en tur med sandaler, sykkel 
og kajakk på Balkan. Nå holder han på å redigere 
opptak til en ny serie, «Paul i vesterled», fra reiser 
på Færøyene og Island.
Men det var sykkelturen gjennom tre amerikanske 
kontinenter som ble turen der Paul Olai Olsen 
lærte å reise. 
– Det er selve dannelsesturen min. Alt jeg kan om 
å reise lærte jeg på den turen.

Å reise er å forflytte seg fra ett sted til et annet. 
Men det er også å lære. En reise er full av lekser 
som at om du gjør så godt du kan, så får du hjelp 
hvis du trenger det. Ikke bekymre deg for pakking 
og utstyr. Det får du fort nok taket på. Og det fysiske 
kommer etter hvert. Du klarer mer enn du tror. 

After cycling for about a year through South 
America, he suddenly found himself hanging by one 
hand from a root in the middle of the rainforest. He 
was lost and alone in the Amazon. He had followed 
his compass until the batteries in his flashlight died. 
But then he heard frogs croaking and headed in that 
direction. Suddenly, the ground under him vanished, 
and he was hanging over a precipice. It was pitch 
dark and impossible to see how to make it to safety. 
‘I need light’, he thought. ‘Give me some light.’
That’s when the new moon came, shining right  
on him through a small crack in the mountain.
“I know I am being looked after. I have been helped 
when I’ve really needed it”, he says.

Olsen’s travels on our planet began with a long 
bicycle trip. A really long bicycle trip : From sum-
mery headwinds at Villa Ukula on South America’s 
Tierra del Fuego archipelago to Skagway, Alaska, 
22 months later. A fair number of kilometers  
on a bike, to put it mildly. He had travelled before. 
And he has been on many adventures since that 
long bike ride in 1994 and 1995. He has paddled 
and biked around half the planet. Many of the trips 
he filmed by himself and showed on the Norwegian 
commercial network TV2. With a camera mounted 
in the bow of his kayak, he made it from Oslo to 
Cairo for a Norwegian series “Paul padler Europa” 
(Paul paddles Europe). Then he cycled through the 
Middle East. Then a kayak trip from Honduras for 
the series “Paul padler Latinamerika” (Paul Paddles 
Latin America). His last travel program was broad-
cast three years ago, a trip by sandals, bike and 
kayak through the Balkans. Now he’s editing a new 
series, “Paul in the Vesterled” about travels in the 
Faeroe Islands and Iceland. But it was the bicycle 
trip through South, Central and North America that 
taught Olsen how to travel.
“That was my travel education. Everything I know 
about travel I learned on that trip”, he says.

To travel is to move from one place to another. But 
it is also about learning. A trip is full of homework 
you need to complete so you can get help when you 
need it. Don’t worry about packing and equipment. 
You’ll figure that out soon enough. The physical part 
comes with time. You can do more than you think.

Tekst Text : 
Per Asbjørn 
Risnes jr.
 
Foto Photos :  
Paul Olai Olsen
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Forrige side : Paul Olai Olsen er en av Norges mest bereiste menn. 
Han er spesielt kjent for sine lange sykkel- og padleturer – som 
ble til flere reiseprogrammer på norsk tv. Paul samarbeidet med 
Norrøna på flere av turene sine. Her har han fikset brillene sine 
med tegnestift i Altiplanoet, omlag 4 000 meter over havet, i en 
chilensk nasjonalpark (1994).

Globetrotteren Paul Olai Olsen har venner rundt om i hele verden. 
Og han fotograferer gjerne sine nye bekjentskaper. 

Previous page : Paul Olai Olsen is one of Norway’s most widely-
travelled men. He is known for his long cycling and paddling trips, 
which resulted in travel programs on Norwegian television. Olsen 
has cooperated with Norrøna on several of his treks. Here, he’s fix-
ing his glasses with a thumbtack on the Altiplanoet, at an altitude 
of about 4 000 meters in a Chilean national park (1994).

Globetrotter Paul Olai Olsen has friends all over the world, 
and likes to take pictures of his new acquaintances. 

Og den viktigste lærdommen er dette : Du møter 
de menneskene du trenger å møte. Eller de men-
neskene som trenger å møte deg. 
– Det er jo derfor jeg reiser. For møte mennesker.
– Så det er ikke for å overvinne naturen, eller nå 
et mål?
– Det er det dummeste jeg hører. Det dummeste. 
Naturen skal ikke overvinnes. Den kan ikke over-
vinnes. Du må innrette deg etter den. Men det er 
klart vi hører jo mest om de som hinker gjennom 
saltørkenen med to teskjeer vann. 
– Hvorfor er du mer opptatt av mennesker?
– Det er de jeg lærer mest av. Og jeg er jo også ett 
av menneskene jeg møter. Det har jeg nesten ikke 
tenkt på før, sier han og ser et sekund ut av vinduet. 

 – Og folk er stort sett greie?
  – Jo verre og ensommere jeg har det,  
  jo hyggeligere blir folk mot meg, sier han.

Det er derfor Paul havner i et beduintelt i Jordan 
eller blant kvinnelige Jehovas vitner i USA. Det er  
det som gjør at en kar i pick-up stopper midt i 
Arizonaørkenen og gir han en flaske kildevann, kort 
tid etter han har punktert og ropt mot en kaktus at 
han trenger vann. Det er the poor lonesome bikeboy 
som blir invitert hjem til en kvinnelig politibetjent 
fordi hun vil vise resten av bygda at det gjør hun 
hvis hun ønsker det. 

– De gangene jeg har gått på en smell her hjemme, 
så spoler jeg tilbake til menneskene jeg har møtt. 
Jeg finner nesten alltid svaret der. 
– Har du gått på noen slike smeller på turene dine?
– Jeg har en hovedregel om ikke å gjøre dumme ting. 
I hvertfall ikke planlegge dumme ting.
– Snakker du teknisk eller menneskelig nå?
– Begge deler, haha. Men for å ta det tekniske : 
Det som ser farlig ut i starten kan bli hasardiøst 
etter hvert. Det som ser ufarlig ut kan bli mer enn 
spennende nok, sier han og forteller om det trange 
hullet gjennom en øy utenfor Færøyene. Han skulle 
bare undersøke den 300 meter lange sjakten alle 
snakket om. Og plutselig ble han og kajakken sugd 
inn i hullet av tidevannstrømmene. 
– Det er det sjukeste jeg har vært med på. 
Jeg gjør det aldri igjen.

Paul var 25 år den gangen han syklet Amerika. Han 
ville dra nordover hele det amerikanske kontinentet 
på langs. Og det begynte i motvind og utvisning på 
livstid fra Argentina fordi han fulgte en gammel 
smuglerrute. Men han fortsatte opp langs Chile, 
over fjellet til Bolivia og videre langs Titicacasjøen 
og videre opp til Macchu Picchu i Peru. Han krysset 
Amazonasdeltaet delvis på en hjemmelaget flåte 
opp til Venezuela. Da var det gått ett år, så lenge 
han opprinnelig hadde tenkt å bruke på hele turen. 

And the most important lesson is this : You meet 
the people you need to meet. Or the people who 
need to meet you.
“That’s why I travel : To meet people”.
“So it’s not to conquer nature? Or has that 
also become a goal?”
“That’s the silliest thing I ever hear. The silliest. 
Nature is not supposed to be conquered. It can’t be 
conquered. You have to adapt to it. But sure, what 
we hear about most is people who manage to limp 
through the salty desert on two teaspoons of water”.
“Why are you most interested in people?”
“Because I learn the most from them. And I am one of 
the people I meet. I’ve almost never thought of that”, 
he says, and gazes out the window for a second.

 “Are people usually nice?”
  “Yes. The tougher it is and the lonelier  
  I am, the nicer the people are to me”. 

That’s how Paul ends up in a Bedouin tent in Jordan 
or among female Jehovah’s Witnesses in the United 
States. That’s what makes a guy in a pick-up stop in 
the middle of the Arizona desert to give him a bottle 
of water, right after fixing a flat tire and shouting at 
a cactus, ‘I need water!’ It is that poor lonesome bike 
boy who gets invited home by a female police officer 
because she wants to show the rest of the village 
she can do that if she wants to.

“The times I mess things up at home I just rewind 
to the people I’ve met and almost always find the 
answer”, he says.
“Have you ever messed things up on your trips?”
“My main rule is not to do stupid things. At least  
not to plan stupid things”, Olsen says.
“Are you talking technical things or human things?”
“Both”, he says with a laugh. 
“But when it comes to the technical, what looks 
dangerous to start with can become a hazard after 
a while. What looks harmless can be more than 
exciting enough”, he says, and tells the story of the 
narrow hole through an island off the Faeroe Islands. 
He was just going to check out the 300 meter shaft 
everyone talked about, and suddenly he and his 
kayak were sucked into the hole by the tidal current.
“That is the weirdest thing I have ever done. 
Never again”, he says.

Paul was 25 years old when he cycled America. 
He wanted to head north along the entire American 
continent. It started with headwinds and expulsion 
from Argentina for life because he had followed an 
old smuggling route. He continued up the length of 
Chile, over the mountains to Bolivia, farther along 
Lake Titicaca, and on up to Machu Picchu in Peru. 
He crossed the Amazon Delta, partly in a homemade 
raft, up to Venezuela. By then a year had passed, 
which was the amount of time he originally intended 
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1994 : Her krysser Paul Olai Olsen grensen mellom Chile 
og Argentina nær Torres del Paine nasjonalpark i Patagonia. 
Det førte til at han ble utvist fra Argentina.

1995 : Morgenstemning bak en bensinstasjon i Utah, USA. 
En politimann hadde vekket ham litt tidligere og spurte hva 
han gjorde der. Han ville advare Paul mot noen fylliker som 
kom til å vekke ham senere. 

1994 : Paul Olai Olsen crosses the border between Chile and 
Argentina near the Torres del Paine National Park in Patagonia. 
That led to him being expelled from Argentina. 

1995 : Morning scene behind a gas station in the U.S. state of Utah. 
A police officer had woken him up to ask what he was doing there 
and to warn him about some drunks who were bound to wake 
him up later.

De neste ti månedene brukte han på å tråkle seg 
gjennom Mellom-Amerika og USA.
– Dette var jo før internett, med poste restante 
La Paz. Det var deilig på sin måte. Jeg hadde heller 
ingen produksjonsplan. Det ble en bok etterpå, men 
det var ikke planlagt. 
– Er det en fordel? 
– Det er godt å starte med en veldig fri tur. Man må  
jo lære å reise. Det er mange som sliter med det. 
De lager seg en spektakulær reiseplan med tv-serien 
klar i bakhuet. Men du må heller se hvor og hvordan 
det bærer først. Du må få tillit til reisen.
– Og til deg selv?
– Selvtilliten min fikk jo en kraftig boost av den turen.  
Og jeg lærte dessuten at denne livsstilen er det 
viktige for meg. Reising er min lidenskap. Hvis man 
har en slik lidenskap er det leit om man av fornufts-
grunner gjør noe annet. 
– Og da er det best å dra alene?
– Ja. Jeg reiser bare alene. Da er det artigere å leve. 
Jeg drar jo på gutteturer eller romantiske småferier 
jeg også, men det er ikke å reise. Det presser deg 
til å være sosial. Og det er mindre farlig enn du tror. 
Når du er åpen og gir av deg sjøl og selv velger 
 vennene dine, skal det mye til for å velge feil. 

– Lengter du tilbake til stedene du har reist?
– Verden er full av interessante mennesker som bor 
på fabelaktige steder. Jeg savner alle steder jeg har 
vært – unntatt tre av dem. 
– Hvilke er det?
– Paraguay, Flekkefjord og Fagernes. 
Det er de verste stedene jeg har vært
– De beste da? 
– Moskva, La Paz, Kairo… og Oslo. 

Paul Olai Olsen samarbeidet i flere år med Norrøna 
Sport på sine lange turer. 

to use for the whole trek. He spent the next 10 
months pedaling though Central American and the 
United States.
“That was before the Internet, with ‘poste restante 
La Paz.’ It was great in a way. I didn’t have any pro-
duction schedule. It resulted in a book afterwards, 
but that was not planned”, he says.
“Was that an advantage?”
“It was good to start out with such an unfettered 
trip. You have to learn how to travel. A lot of people 
struggle with that. They draw up a spectacular 
travel agenda with a TV series clear in the back of 
their minds. Instead, you need to head out, and see 
where and how it goes. You have to have faith in 
the trip”, says Paul.
“And in yourself?”
“My self-confidence got a big boost on that trip. 
In addition, I learned that this lifestyle is important 
to me. Travel is my passion. If you have such a 
passion, it would be sad to do something else just 
because it is sensible”, he says.
“And it is best to travel alone?”
“Yes. I always travel alone. It’s more fun to live 
that way. Sure, I go on trips with the guys, or brief, 
romantic vacations as well, but that is not traveling. 
Being alone forces you to be sociable. And it is less 
dangerous than you might think. When you are open 
and give of yourself, and choose your friends by 
yourself, it takes a lot to make the wrong choice”.

Do you ever long for the places you have been?
“The world is full of interesting people who live 
in fabulous places. I miss all the places I’ve been, 
except three of them.
“Which three?”
“Paraguay and (the Norwegian towns of) Flekkefjord 
and Fagernes. Those are the worst places I’ve been.
“And the best?”
“Moscow, La Paz, Cairo… and Oslo”. 

Paul Olai Olsen has worked with Norrøna for several 
years on his long treks.
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Portrett : 
Frossen kjærlighet

Portrait :
Frozen Love

Meet one of Norrøna’s biggest legends. 
Meet Tomas Carlström.

Møt en av Norrønas store legender. 
Møt Tomas Carlström.
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Tekst Text : 
Alexander  
Urrang Hauge
 
Foto Photos :  
Frode Sandbech & 
Tomas Carlström

– Hva er bra med klatring? sier Tomas Carlström 
spørrende, og gnir seg på haken med en stor neve. 
Han går opp en av de bratte trappene ved Frogner-
seteren i Oslo. Tomas er isklatreren. Fjellmannen. 
Telt- og bekledningsinnovatøren. Og kanskje aller 
mest kjent for sin rolle i Norrøna og Skandinavisk 
Høyfjellsutstyr. 

Det er mandag og Oslo har så vidt våknet opp til 
denne limboårstiden mellom høsten og vinteren. 
Årstiden der alle venter på minusgrader og den  
kalde, fine tida. Byen er pakket inn i dis og tåke,  
og Tomas stiger opp av denne dynen av hverdags-
lighet i en sølvgrå Skoda Yeti. Han snakker om fjell.
– Det er noe med følelsen, være der oppe. 
Det luftige, venn-skapet. Vi har alltid en gammel 
fleecejakke med oss  
på tur. Den er kjempe  -
svær, stor nok til at 
du kan ha den utenpå 
alle klærne. Når du 
kommer til standplass 
får du standplass-
jakka. Slik at du holder 
varmen, forteller 
Tomas Carlström. 

Han er 70 år nå. Han 
har denne skandina-
viske friskheten over 
seg, noe værbitt, noe 
furet. Et glimt av fjell-
høye nord i blikket og 
minusgrader som har 
blitt til rynker i huden. 
Men fortsatt har han 
denne myndigheten, 
denne troverdigheten 
som bare nok tauleng-
der og skyggedager i 
en frossen foss kan gi. 
– Jeg har jo denne skaden nå. I foten. Jeg falt, 
sier Tomas.

Men først : la oss skru tiden tilbake til siste halvdel  
av 60-tallet. Klatremiljøet vokste fram i Norge og  
i Sverige.
– Etter ukevis med møkkavær på en tur til Kebne-
kaise, og et dårlig telt som ikke var vanntett, tenkte 
jeg : «dette kan jeg gjøre bedre selv», sier Tomas.
Inntil da hadde han fått klærne sine sydd av sin  
kjære mor. 
– Drømmen min var å utvikle moderne telt. Når det 
gjaldt bekledning visste jeg hva som funket. En god 
jakke skal både kunne åpnes for ventilasjon og kunne 
lukkes som et beskyttende skall. 

“What is good about climbing?” asks Tomas 
Carlström, rubbing his chin with a big fist. He is 
walking up steep stairs at the Frognerseteren area 
in the mountains overlooking Oslo. Carlström is the 
ice climber; the mountain man; the tent and clothing 
innovator, and possibly best known for his roles in 
Norrøna and Skandinavisk Høyfjellsutstyr, a name 
that means “Scandinavian Mountain Equipment”.

It’s Monday and Oslo has barely awakened to the 
fact that it is now “limbo time” between autumn and 
winter, the period when we all wait for frost and  
the nice, cold season. The city is wrapped in fog and  
mist, and Carlström rises above the blanket of 
everyday life in a greyish-silver Skoda Yeti. He talks 
about mountains.
“There is something about the mountains, being 

up there: The space, the 
friendship. We always 
bring an old fleece jacket 
on trips. It’s huge, big 
enough to wear on top of 
all your clothes. When you 
get to a belay point you  
get the belay point jacket 
so you can stay warm”, 
says Tomas Carlström.

He is 70 now. He has  
that special Scandinavian 
freshness, slightly weather 
beaten, slightly furrowed. 
You can almost catch 
a glimpse of the high 
mountains in his eyes, 
and see how the freezing 
cold turned into wrinkles 
on his skin. But he still 
has the authority, the 
credibility that only comes 
from enough pitches and 
enough shadowy days on 

frozen waterfalls.
“I have this injury now. My foot. I fell”, says Carlström.

But first, let us turn back time to the second half  
of the 1960s. A small climbing community was taking 
root in Norway and Sweden. 
“After weeks of bad weather on a trip to Kebnekaise 
and a bad tent that was not waterproof, I thought 
‘I can do this better myself’”, says Carlström.
Until then, all his clothing had been sewn by his 
doting mother.
“My dream was to develop a modern tent. When it 
came to clothing, I knew what worked: A good jacket 
is one you can open for ventilation and close like a 
protective shell”, he says.

I 1970 forlot Tomas Carlström Sverige, en ingeniør-
jobb innen trafikkregulering og en kjæreste som 
manglet den bratte fjellentusiasmen. Målet var fjell-
bygda Hemsedal og jobb som veileder ved Høgfjells-
skolen Norsk Alpincenter. Men en klatrepionér i 
Utkant-Norge måtte sørge for sin egen utvikling. 
Til lokalavisa sa Tomas nylig at «Det var ikkje lett 
å få tak i klatreutstyr på den tida. Ein butikk i Oslo 
selde noko, og det berre om sommaren».  
I 1972 ble irritasjonen over dårlig klatreutstyr 
for stor. Sammen med Hans Petter Fernander og 
Jan Fredrik Larsen startet Tomas Skandinavisk 
Høyfjellsutstyr – en spesialbutikk for klatring 
og alpinsport. 

– I samme periode møtte jeg Ole Jørgen Jørgensen 

enda mer legendariske Hexentrics. I 1975 fikk 
fjellfolket sin evige turvenn i Norrøna Arktis 
fjellanorakk. Samme år fikk anatomiske ryggsekker 
sin introduksjon på det norske markedet. I 1979 
designet Tomas Norrønas all time classic : Norrøna 
trollveggen-dressen. Den ble brukt under klatringen 
av «Jubileumsruta» på Store Midtmaradalstind i 
Jotunheimen – og året etter på den første vinter-
bestigningen av «Svenskeruta» i Trollveggen. 

Men foran alt i Tomas’ liv sto klatringen : isen, fjellet, 
en søken etter en vei opp. Tomas nevner norske 
fjellegender som Nils Faarlund, Stein P. Aasheim, 
Finn Dæhli , Hans Christian Doseth – alltid med 
denne selvfølgeligheten og respekten. Og midt 
opp i dette – alltid Skandinavisk Høyfjellsutsyrs 
bibelske katalog.

fra Norrøna. Kollegaen 
min, Jan Øhlcker, tipset 
meg etter at han hadde 
møtt Ole Jørgen på 
en heisafest i Valdres, 
forteller Tomas. 
– Norrøna trengte 
kompetanse på utstyrs-
utvikling.
Og dermed var Tomas 
Carlströms 36 år lange 
løp med Norrøna i gang. 
Så la oss, i løpet av de 
neste linjene, heseble-
sende oppsummere 
brakstarten til Tomas og 
Norrøna-samarbeidet : 
allerede det første året 
tok Tomas hevn over 
den fuktige turen til 
Kebnekaise og designet 
Norrønas legendariske 
Ravneskar fjelltelt. 
Han designet også 
Chouinard Equipments

In 1970, Carlström left Sweden and his job as a 
 traffic control engineer, as well as a girlfriend who 
lacked enthusiasm for steep mountains.  
His destination was the Norwegian mountain village 
of Hemsedal and a job as an instructor at the moun-
taineering school Høgfjellsskolen Norsk Alpincenter. 
But climbing pioneers in rural Norway had to handle 
their own development. Carlström recently told the 
local newspaper that : “It wasn’t easy to find climbing 
gear back then. A store in Oslo had some, but only 
during the summer”. In 1972, his irritation over bad 
climbing equipment became unbearable. Carlström 
teamed up with Hans Petter Fernander and Jan 
Fredrik Larsen to found Skandinavisk Høyfjellsutstyr, 
a shop devoted to climbing and mountain sports. 

“During the same period, I met Ole Jørgen Jørgensen 

steadfast travel companion, the Norrøna Arktisk 
mountain anorak. The same year, anatomical back-
packs were introduced in the Norwegian market.  
In 1979, Carlström designed Norrøna’s all-time 
 classic : the trollveggen outfit, which was used on  
the “Jubilee Route” of Store Midtmaradalstind 
mountain in the Jotunheimen range, and, the follow-
ing year, on the first winter ascent of the “Swedish 
Route” on Trollveggen (Troll Wall). 

But climbing itself always came first for Carlström : 
Ice, mountains, the quest for a way up. Carlström 
mentions such Norwegian mountaineering legends 
as Nils Faarlund, Stein P. Aasheim, Finn Dæhli, and 
Hans Christian Doseth, casually and with respect. 
And there was always work on Skandinavisk Høy-
fjellsutsyr’s Bible of a climbing catalogue.

from Norrøna. My collea-
gue Jan Øhlcker, tipped 
me off after  meeting 
Ole Jørgen at a party in 
 Valdres, Norway”, Carl-
ström recalls.  “Norrøna 
needed expertise for 
developing equipment”.
And so began Carlström’s 
36-year run with Norrøna.  
Let us sum up the 
relation ship between 
Carlström and Norrøna, 
in a few lines and without 
taking a breath. The 
first year, he sought 
vengeance for the damp 
Kebnekaise trek by 
designing the legendary 
Ravneskar mountain 
tent. He also designed 
Chouinard Equipment’s 
even more legendary 
Hexentrics. In 1975, 
mountaineers got their 
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– Vi mente at katalogen både skulle ha en opplær-
e nde og informativ funksjon – i tillegg til å vise 
produktene. Reklamefolk rev seg i håret og mente 
vi var galne. 
Leserne mente noe annet. De lå under dyna på 
soverommet og leste, drømte og fantaserte om nye 
fjell, ruter og turer. Alt på grunn av en katalog –  
laget av entusiaster. 

Tomas kikker ut i luften. Vi har forlatt Frognerse-
teren nå og står ved et lite tjern som er omkranset 
av skog og stillhet. Midt på den blanke vannflaten 
flyter et par kanoer forbi med førskolelærere og 
barn med redningsvest og roser i kinnene. Selv om 
Tomas Carlström er 70 år, farter han ennå rundt i 
Hemsedalsfjellene. På 80-tallet tok han one finger 

isøksene. De tsjekkiske isskruene hjalp lite og løsnet.
– Jeg falt 35 meter og skadet ankelen, forteller han. 
Han har blitt operert flere ganger.
– Jeg håper jeg skal bli bra nå, slik at jeg kan bli mer 
aktiv igjen, sier Tomas og lyser opp.
– Livet handler jo ikke bare om klatring. Jeg har 
et liv som består av både venner, familie, barn- og 
barnebarn, fotografi, kunst og musikk. Og midt opp 
i dette har klatringen alltid vært der. 

pull-ups. Nå nøyer han 
seg med 15 pull-ups og 
lett buldring i sin egen 
vegg. Det er nemlig 
denne skaden…
– Ja, jeg falt. Det var  
i 1990. En «pilot error». 
Vi skulle klatre en foss 
midt mellom Vågå og 
Otta, forklarer Tomas 
hastig.
Blant Tomas’ isskruer 
hang det feilvare.

– Jeg hadde noen 
tsjekkiske isskruer laget 
av titan, som var stjålet 
fra en russisk flyfabrikk. 
Men titan er et metall 
som må herdes. Hvis 
ikke tåler det ingenting. 
På vei opp fossen mistet 
Tomas festet med begge 

“We believed the catalogue should have an educa-
tional and informative function in addition to  
showing the products. The advertising people were 
tearing their hair out and thought we were crazy”,  
he says. The readers were of another opinion.  
They lay under blankets in their bedrooms reading, 
dreaming and fantasizing about new mountains, 
routes and treks : All because of a catalogue made 
by enthusiasts.

Carlström gazes off into thin air. We have left 
Frogner  seteren and are standing by a small pond 
surrounded by trees and silence. In the middle of the 
glassy waters, a couple canoes glide by, filled with 
pre-school teachers and children with life-jackets 
and rosy cheeks. Even though Carlström is 70, he 
still roams around the mountains of Hemsedal. 

waterfall, both of Carlström’s ice axes came loose. 
The Czech ice screws were of little use and loosened 
as well.
“I fell 35 meters and hurt my ankle”, Carlström says.
He has undergone several operations.
“I hope I will be okay now, so I can be more active 
again”, he says, and brightens up. “Life isn’t just 
about climbing. I have a life that includes friends, 
family, children and grandchildren, photography, 
art and music. But climbing has always been there, 
right in the heart of it”. 

In the 1980s, he would 
do one-finger pull-ups. 
Now he settles for  
15 pull-ups and light 
 bouldering on his own 
wall. It’s the injury,  
you see.
“Yes, I fell. I was in 1990.  
A ‘pilot error.’ We were  
going to climb a 
water fall between Våga 
and Otta”,  Carlström 
quickly explains. One of 
Carlström’s ice screws 
were defective.

“I had some Czech ice 
screws made from tita-
nium, which was stolen 
from a Russian aircraft 
factory. But titanium is 
a metal that must be 
hardened. If not, it can’t 
take anything”, he says.
On the way up the frozen 
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Fjørå Singletrack Shangri-La 
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Forrige oppslag : Armin Beeli, Jon Bokrantz og Alex von Mentzer 
nyter den legendariske sykkelstien ned fra Mefjellet i Fjørå.

Øverst : Armin Beeli og Jon Bokrantz på Mefjellet i Fjørå.

Nederst : Bygda Fjørå er en idyll. Det er ikke mer å si om den saken.

Previous spread : Armin Beeli, Jon Bokrantz and Alex von Mentzer 
enjoy the legendary mountain biking trail at the mountain Mefjellet 
in Fjørå, Norway.

Top : Armin Beeli and Jo Bokrantz at Mefjellet, Fjørå.

Bottom : Fjørå Village in Western Norway is idyllic. What more 
can we say?

Tekst Text : 
Eivind Eidslott
 
Foto Photos :  
Mattias Fredriksson 
& Chris Holter

Illustr. Illustration : 
Kristian 
Hammerstad/ 
By Hands

Det er formiddag, det er norsk sensommer og jeg 
sitter i et Eurocopter 350 B3, 1 100 meter over Tafjor-
den, med Ytsteheia rett under meg, Bjorstadnakken 
mot øst og det mektige Mefjellet bare 20 meter 
vestover. Rett nedenfor toppvarden står Armin Beeli 
fra Sveits og Alex von Mentzer fra Sverige – i oransje 
og gul jakke – og klamrer seg fast til hver sin terreng-
sykkel. Lufttrykket fra rotorbladene skaper en lokal 
tornado. Gress, mose og småstein blåser til værs. 
Likevel kan vi se at begge syklistene smiler og gir 
tommelen opp. Om bord i helikopteret forteller 
Cineflex-kameramannen at han er klar. Fotografen 
sier at han er klar. Piloten er klar. Klar, ferdig, gå.

Men det begynte ikke slik. Overhodet ikke. Historien 
om Fjørå begynte på mange måter for 11 000 år 
siden. Den gang menneskene levde av jakt og fangst. 
Den gangen menneskene levde av fjellet. Naturen 
i og rundt Fjørå kunne lokke med mat. De første 
menneskene kom vandrende og dannet ørsmå jeger-
samfunn. Senere, mange tusen år senere, tok men-
neskene til å etablere gårder inne i disse fjordene. 
De skapte gårdsbruk ut av intet – på tilsynelatende 
umulige steder i de bratte fjellsidene. Og de ryddet 
stier fra fjorden opp til gårdene, og videre fra 
gårdene opp til setrene. De ryddet stiene for hånd. 
La stein på stein. Gjennom flere generasjoner, 
 gjennom flere hundre år. Det var en knallhard til-
værelse i svært krevende omgivelser. Hør bare hva 
den franske forfatteren Jaques-Louis de la Tocnaye 
skrev etter å ha seilt inn Storfjorden i 1799 : «Hver 
Dag har jeg været vaad til skindet og i overhengende 
fare for at knække Nakken mellom disse høie Fjælde 
eller drukne i disse Helvedesfjorde, som Djævelen 
har udgravet mellom dem».

Skal du reise til Fjørå, bør du med andre ord kjenne 
din historie. Du bør vite hvilket arbeid som ligger bak 
stiene du sykler på. Og du bør vite at det var lokale 
helter – som for eksempel Arild Eidset, Helge Høyvik, 
Veronica Vikestrand og Bjørnar Strømmen – som  
på begynnelsen av dette årtusenet oppdaget stisyk-
lings  potensialet her inne i fjordlandskapet, og som 
med stor entusiasme ryddet og reparerte gjengrodde 
stier, og som spredte det glade budskap videre til 
andre syklister, og som skapte det vi i dag kan kalle 
«Eventyret om Fjørå». Et eventyr som har nådd langt 

It’s morning. It’s late summer in Norway. I’m sitting 
in a Eurocopter 350 B3, 1 100 meters above the 
waters of Tafjord. The Ytsteheia area is right below 
me ; to the east is Bjorstadnakken and mighty mount 
Mefjellet is just 20 meters to the west. Just below 
the summit cairn, Armin Beeli from Switzerland and 
Alex von Mentzer from Sweden stand in their orange 
and yellow jackets, each clinging to a mountain bike. 
The backwash from the helicopter’s rotor blades is 
creating a tornado. Despite that, we can see that both 
riders are smiling. On board the helicopter, the Cine-
flex cameraman says he’s ready. The photographer 
says he’s ready. The pilot is ready. Ready. Set. Go!

It didn’t start like this. Not at all. The saga of Fjørå 
began, in many ways, 11 000 years ago, back when 
people were hunter-gatherers. Back when people 
lived from the mountain. Food from nature in and 
around Fjørå drew people. The first people wandered 
in and formed tiny hunting tribes. Later, thousands 
of years later, people started establishing farms 
along these fjords. They made farms out of nothing, 
in apparently impossible places on the steep moun-
tainsides. And they cleared paths from the fjord up 
to their farms, and from their farms up to mountain 
pastures. They cleared the trails by hand, one stone 
at a time, over generations, over centuries. It was a 
hard life in extremely demanding surroundings. Just 
listen to what the French writer Jacques-Louis de la 
Tocnaye wrote after sailing into the Storfjord in 1799 : 
“Every day, I’ve been soaked to the skin, and been in 
imminent danger of breaking my neck between these 
high mountains or drowning in the hellish fjords the 
devil dug between them”.

If you plan to go to Fjørå, you need to know your 
 history. You should know the toil that went into 
 building the trail you’re riding on. And you should 
know that it was such local heroes as Arild Eidset, 
Helge Høyvik, Veronica Vikestrand and Bjørnar 
 Strømmen who discovered the mountain biking 
prospects here in the fjords at the beginning of this 
millennium. With great enthusiasm, they cleared 
and repaired overgrown trails and created what we 
might call “The Fjørå Fairy-tale”. A fairy-tale that has 
spread well beyond Norway’s borders. A fairy-tale 

Every mountain biker should make 
a pilgrimage to Fjørå, Norway.

Alle terrengsyklister bør gjennomføre 
en pilegrimsreise til Fjørå. 
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utover Norges grenser. Et eventyr som inneholder 
bilder og videoer på nettet, magasinreportasjer, 
 jungeltelegrafer og – ikke minst – en hel kleskollek-
sjon, Norrønas bekledning for stisyklister, med dette 
korte, sagnomsuste og vokalrike navnet : fjørå.

Og nå er vi her, en hel gjeng, for å dokumentere 
den nye fjørå-kolleksjon i sitt rette element. Her er 
sykkel akrobaten Armin Beeli, den unge skogsarbei-
deren og Norrøna-ambassadøren fra de sveitsiske 
alpene, mannen som kjører fra alt og alle i nedover-
bakkene. Her er de svenske terrengsykkelkompisene 
Alex von Mentzer og Jon Bokrantz, komplett med 
store, sinte terrengsykler og store, entusiastiske 
smil. Her er Norrøna Magazines fotoredaktør Chris 
Holter, og Norrønas teamsjef Torkel Karoliussen, 
og den alltid ivrige terrengsyklisten og GoPro-
professoren Are Tallaksrud, og de lokale guidene 
Veronica Vikestrand og Bjørnar Strømmen, og se!, 
der kommer en pick-up med svenske registrerings-
skilt kjørende opp Trollstigens mange bratte svinger, 
og bakpå lasteplanet står en velbrukt sykkel, og  
inne i styrhuset ligger et tonn med fotoutstyr, og hør!, 
det svenske bandet Johnossis album «Mavericks» 
spilles på full guffe over stereoanlegget, og Mattias 
Fredriksson sitter der, bak rattet, han er en av ver-
dens beste ski- og terrengsykkelfotografer, og han 
nynner, han har tatt på capsen, han er klar for Fjørå.

Hele teamet samles på et hyttetun i Valldal, like 
under Fjørås største sykkelattraksjon, det 1 100 
meter høye Mefjellet. Jeg kan ikke huske nøyaktig 
hvem som sa det, eller nøyaktig når det ble sagt, 
men på et eller annet tidspunkt – kanskje det var ute 
på terrassen, sammen med alle syklene, eller inne, 
sammen med alle Mac-ene – så flerret følgende for-
ventingsfulle ord gjennom den relativt krystallklare 
Møre og Romsdal-lufta :

 – Dette blir episk.

Lite visste vedkommende hvor rett han skulle få.

Den første dagen i stisyklingsparadiset kjører vi til 
den øverste gården i Fjørå og videre opp den smale 
bomveien til Nysetra. Så dytter og bærer vi syklene 
videre til toppen av Mefjellet. Det tar en times tid, 
men er – for å si det forsiktig – verdt strevet. Fra var-
den er det nemlig 1 100 høydemeter med bratt, heftig 
stisykling ned til fjorden. Det skaper forventninger. 
Store forventninger. Men i dag må vi legge bånd 
på oss selv. I dag må vi bruke tid på å filme her 
oppe – og diskutere hvordan ting skal gjøres når vi 
senere skal filme fra helikopter. Vi sykler fram og til-
bake på toppegga, filmer, fotograferer, går opp igjen, 
sykler noen meter, filmer, fotograferer, diskuterer 
dekkmønster, pixler, været, pizza, de viktige tingene.

En ukes opphold i Fjørå innebærer ikke bare sykling 
på Mefjellet. Du bør også – som vi – oppsøke de andre 
magiske stiene i området : Lingeåsen ovenfor Valldal, 
med muligheten til å kjøre bil opp til setra, la noen 
kjøre bilen ned igjen til den øverste gården, sykle 
bratt og teknisk sti ned til ham, og deretter suse opp 
igjen for en ny tur. Eller stiene ved Liabygda – som er 
det nærmeste du kommer British Columbia i Norge : 
brede, raske, lekne stier som snirkler seg gjennom 
gammel skog – stier som får alle til å smile, og brøle, 
uansett om du er verdensmester på terrengsykkel, 
eller nervøs nybegynner, eller et eller annet sted 
midt i mellom. Og så er det den mektige stien opp 
fra Tafjorden til den fraflyttede gården Muldal – en 
sti som går i store svinger oppover fjellsiden, sikk 
sakk, tidvis med bratt stigning, men ikke verre enn 
at noen klarer å sykle hele veien opp til gården. 
Der, ved Muldal, kan dere velge å fortsette på en 
smalere sti helt inn til Tafjordsetra, eller bare sitte 
på gårdstunet og nyte utsikten – før dere dundrer 
ned igjen til fjorden på det som må være en av de 
mest terrengsykkelvennlige stiene som noensinne 
har blitt bygget uten at noen tenkte ett sekund på 
terrengsykling under byggingen, av den enkle grunn 
at terrengsykkelen overhodet ikke var oppfunnet den 
gangen, og heller ikke sykkelen, for den saks skyld. 

that includes pictures and videos on the ’Net, as well 
as magazine features, the jungle telegraph, and, not 
in the least, an entire clothes collection : Norrøna’s 
single-track mountain bike line, with the short, 
fabled name fjørå.

So here we are, a whole gang out to document the 
new Fjørå collection in its right element. Here is 
bike acrobat Beeli, the forestry worker and Norrøna 
ambassador from the Swiss Alps, the man known 
for leaving everyone and everything behind on a 
downhill ride. Here are the Swedish mountain biking 
buddies von Mentzer and Jon Bokrantz, complete 
with big, angry mountain bikes and big, enthusiastic 
smiles. Here are Norrøna Magazine’s photo editor 
Chris Holter and Norrøna’s team manager Torkel 
Karoliussen ; with the eager trail rider and GoPro 
professor Are Tallaksrud, and the local guides 
Vikestrand and Strømmen. And look! There comes  
a pick-up truck with Swedish license plates, win -
ding up the many tight turns of the Trollstigen road, 
with a well-used mountain bike on the cargo bed 
anda ton of photo equipment in the cab. And listen! 
The Swedish band Johnossis album “Maveriks” 
is playing at full blast on the stereo, and Mattias 
Fredriksson is sitting there, behind the wheel.  
He is one of the world’s best ski and mountain bike 
photographers, and he’s humming ; he’s put his  
cap on ; he’s ready for Fjørå!

The whole team gathers at a cabin site in the  
Valldal valley, right under Fjørå’s biggest cycling 
attraction, the 1 100 meter tall mountain Mefjellen. 
I don’t remember exactly who said it, or exactly 
where it was said – maybe out on the veranda with 
all the bikes, or inside with all the Macs – but the 
following expectant words rang out through the 
relatively crystal clear air of the Møre og Romsdal 
province :

 “This will be epic!”

Little did they know how right they were.

The first day in cycling paradise sees us ride to  
the highest farm at Fjørå, and farther up the narrow,  
toll road to Nysetra. Then we push and carry the 
bikes on to the top of Mefjellet. It takes an hour, but, 
to put it mildly, it’s worth it. It has created expecta-
tions. Great expectations. But today, we have to 
restrain ourselves. Today, we have to spend filming 
up here, and discuss what needs to be done to shoot 
from the helicopter. We ride back and forth along 
the summit ridge, filming, photographing, walking 
up again, riding a few meters. We film, photograph, 
discuss tread patterns, pixels, weather, pizza.  
The important things.

A weeklong stay in Fjørå isn’t just riding on Mefjel-
let. You should, as we did, also visit the other magi-
cal trails in the area : Lingeåsen hill above Valldal, 
with the option of driving a car up to the mountain 
pasture, having someone drive the car down, riding 
the steep and technical trail down to them, and  
get a lift back up to ride again. Or the trails near 
the hamlet of Liabygda, the closest you can get to 
 British Columbia in Norway : broad, fast, playful 
trails that wind through old-growth forests, trails 
that get everyone to smile and holler, whether you 
are a world champion mountain biker, a nervous 
 beginner, or somewhere in between. And then  
there is the imposing trail up from Tafjord to the 
aban doned farm Muldal, a trail of wide turns up  
the mountain, switchbacks, sometimes with a  
steep climb, but you can ride the whole way up  
to the farm. At Muldal, you can choose between 
a  narrower trail down to Tafjordsetra, or just kick 
back to enjoy the view, before thundering down to 
the fjord on what must be some of the most moun-
tain bike-friendly trails ever built. And these were 
built without a thought to mountain bikes, for the 
simple reason that mountain bikes – or the bicycle 
itself for that matter – had not even been invited  
at that time. 

Veronica Vikestrand og Jon Bokrantz hviler ut etter å ha trillet 
syklene rett opp fra fjorden til gården Muldal. Nå venter en  
magisk utforkjøring.

Veronica Vikestrand and Jon Bokrantz rest after pushing their 
bikes straight up from the fjord to the Mundal farm, Western 
 Norway. Now comes the magical ride back down.
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Armin Beeli og Alex von Mentzer vil ha en tur til og triller syklene 
opp igjen på Mefjellet i Fjørå.

Armin Beeli and Alex von Mentzer push their bikes back up the 
mountain Mefjellet, Fjørå, Norway.
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Og så må ikke Ljøbrekka glemmes, stituren over 
alle stiturer på Sunnmøre, som ligger på den andre 
siden av fjorden, det er bare å laste inn syklene i 
bilen, ta ferja fra Liabygda til Stranda, nyte interiøret 
i ferjas kafeteria, kjøpe ei svele til 15 kroner i selv-
betjeningskiosken, kjøre i land og fortsette i retning 
Hellesylt – før dere parkerer rett utenfor den første 
tunnelåpningen. Herfra snirkler stien seg oppover 
i lia, i stadig mer fascinerende, håndmurte svinger, 
før dere kommer opp på et platå med minneverdig 
flyt i syklingen. Så går det mer og mer nedover, helt 
til selveste Geirangerfjorden, som står på UNESCOs 
verdensarvliste, åpner seg opp rett foran hjulene.
– Här är det bra. Här är det väldigt, väldigt bra!  
sier fotograf Mattias Fredriksson under vårt besøk  
i Ljøbrekka. 
Det er ikke nødvendig å si mer. Vi stoler på Mattias. 
Han har vært overalt. Og hvis dere holder på slik 
som vi gjør, og sykler dagen lang, på alle slags stier, 
på alle slags fjell, over ulike fjorder, så bør dere 
feire dagens bragder ved å spise en bedre middag 
på Kulå bowling, pizza, bar og dans i Valldal, med 
eller uten knebeskytterne, og gjerne med store 
colaglass til. Da kan jeg garantere alle stisyklister  
at dagen vil være bortimot perfekt. 

Men tilbake til helikopteret nå, det som svever over 
Mefjellet, det som vi denne gangen har leid inn for å 
forevige to stisyklisters drømmetur ned mot fjorden. 
Vi gir klarsignalet til Armin Beeli og Alex von Ment-
zer gjennom en sprakende mobiltelefon. De er godt 
forberedt. De slipper bremsene. Peker forhjulene 
ned mot fjorden. Begynner å sykle den smale stien 
på kanten av stupet. Det ser helt vanvittig ut fra vår 
posisjon i lufta. Overnaturlig. Som om det hele bare 
er en naiv drøm. Og jeg tenker : 

 Slik er det å sykle her. 
 Dette er Fjørå. 
 Det er nesten for godt til å være sant. 

På www.norrona.com kan du se filmen om syklingen 
i Fjørå. Du vil bli inspirert. Vi lover.

And we must not forget Ljøbrekka, the trail ride of 
all trail rides in the Sunnmøre district that is right 
across the fjord. Just load the bikes in the car, take 
the ferry from Liabygda to Stranda, enjoy the décor 
of the ferry’s cafeteria, buy a ‘svele’ pancake for 15 
kroner at the self-service kiosk, disembark, continue 
driving toward Hellesylt, and park outside the first 
tunnel entrance. From here, the trail winds up the 
hills, with increasingly fascinating, hand-built stone 
wall curves, before reaching a plateau that offers 
a ride with memorable flow. Then ride down, down, 
down; descending until the Geiranger Fjord itself, 
which is on UNESCO’s World Heritage List, opens  
up right before your wheels.
“This is good. This is very, very good”, says photo-
grapher Fredriksson during our visit to Ljøbrekka.
There is nothing more to say. We trust Fredriksson. 
He’s been everywhere. And if you do as we did, 
ride all day long, on all kinds on trails, on all kinds 
of mountains, above various fjords, you should 
celebrate the triumphs of the day by having a fine 
dinner at Kulå bowling, pizza, bar and dancing, with 
or without kneepads, and preferably with a large 
Coke glass. Then I can guarantee an almost perfect 
day for a mountain biker.

But back to the helicopter. The one hovering  
over Mefjellet ; the one we chartered to record two 
moun tain bikers’ dream ride down to the fjord for 
perpetuity. We give the “go ahead” to Beeli and von 
Mentzer through a crackling mobile telephone. They 
are more than ready. They release the brakes, point 
their front wheels down at the fjord and start riding 
the narrow trail at the edge of the precipice. It looks 
completely insane from our vantage point in the air. 
Supernatural. As if it was a silly dream. And I think : 

 This is what biking here is like.
 This is Fjørå. 
 This is almost too good to be true. 

You can see the film about riding in Fjørå on  
www.norrona.com. You will be inspired. We promise.

Høyre side : Stisykling på sitt beste. Lokal helt Bjørnar Strømmen  
i Liabygda, like ved Fjørå.

Right side : Singletrack riding at it's best. Local hero Bjørnar 
Strømmen in Liabygda, close to Fjørå, Western Norway.
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Øverst : En god dag på sykkelen. Jon Bokrantz, Veronica Vikestrand 
og Eivind Eidslott nærmer seg den berømte Ljøbrekka ved Hellesylt.

Nederst : Juvet Hotell i Valldal er verdenskjent for sine frittstående 
hotellrom – plassert midt ute i vill natur. Armin Beeli sov godt og er 
klar for en ny dag på sykkelstiene.

Top  : A good day on the bike. Jon Bokrantz, Veronica Vikestrand 
and Eivind Eidslott approach the famous Ljøbrekka at Hellesylt, 
Western Norway.

Bottom  : The Juvet Landscape Hotel in Valldal, Norway, is known 
worldwide for its detached hotel rooms, placed right out in their 
natural surroundings. Armin Beeli slept well and is set for a new 
day on the bike trails.

Fakta   Velkommen til 
  Fjørå

Reise  Fly til Ålesund med SAS eller Norwegian. 
Lei en bil og kjør til Fjørå på rundt to timer. 
Eller ta buss til Moa og videre til Valldal –  
som er nabobygda til Fjørå. Bilturen Oslo –  
Fjørå tar ca sju timer. I høysesongen kan  
du også ta tog fra Oslo til Åndalsnes  
(ca sju timer) og buss videre til Valldal.

Sykkel  Uansett hvilken måte du reiser på – ta med 
din egen sykkel og ditt eget sykkelutstyr. 
Det fins ikke utleie av gode terrengsykler  
i eller rundt Fjørå.

Overnatting Flere campingplasser i både Valldal og 
Fjørå. Vi bodde på Valldal hytter og fritid 
(www.kragebakk.no) – hvor innehaveren 
selv er en ivrig syklist. Vi fikk også gleden 
av å bo på det unike og verdenskjente  
Juvet Hotel (www.juvet.no) – hvor inneha-
veren er en av sunnmøres mest erfarne 
fjellmenn. Begge disse stedene kan 
anbefales på det varmeste!

Sykling  Prøv sykkelstiene både i Fjørå, Muldal, Vall-
dal, Liabygda og Ljøbrekka ved Hellesylt. 
Se kartillustrasjonen på neste oppslag for 
mer informasjon.

Aktiviteter  Området rundt Fjørå egner seg godt til 
fotturer, kajakkpadling, rafting, båtliv og 
generell sightseeing i det vakre landskapet. 

Historie  Du bør kjenne til Tafjordulykka – det enorme 
fjellskredet som gikk natt til 7. april 1934. 
Steinmassene gikk rett i fjorden og skapte 
en lokal tsunami. 23 mennesker omkom i  
bygda Tafjord. 17 mennesker omkom i Fjørå.

Mer info  ww.singletrack.no
  www.valldal.no

Facts  Welcome to 
  Fjørå, Norway

Travel  Fly to Ålesund with the airlines SAS or 
Norwegian. Rent a car and drive about two 
hours to Fjørå. Or take the bus to Moa and 
on to Valldal, which is Fjørå’s neighboring 
village. Driving from Oslo to Fjørå by car 
takes about seven hours. During the high 
season, you can also take the train from 
Oslo to Åndalsnes (about seven hours)  
and then a bus to Valldal.

Bike  No matter how you travel, bring you own 
bike and safety gear. You can’t rent a 
decent mountain bike in or around Fjørå.

Accommodation There are several campgrounds at Valldal 
and Fjørå. We stayed at “Valldal hytter og 
fritid” cabin rentals (www.kragebakk.no), 
where the proprietor is an enthusiastic 
cyclist. We also had the privilege of  
staying at the world famous Juvet Hotel 
(www.juvet.no), where the owner is one of 
the Sunnmøre district’s most experienced 
mountain men. Both places get our heart-
iest recommendation.

Riding  Try the bike trails at Fjørå, Muldal, Valldal, 
Liabygda and Ljøbrekka at Hellesylt.  
See the map on following pages for more 
information.

Activities  The area around Fjørå is well-suited to 
hiking, kayaking, rafting, boating and gene-
ral sightseeing in a beautiful landscape. 

History  You should be aware of the Tafjord Disaster. 
An enormous rockslide the night of April 7, 
1934 created a local tsunami which killed 
23 people in Tafjord and 17 at Fjørå.

More info  ww.singletrack.no
  www.valldal.no
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Tekst Text : 
Eivind Eidslott

fjørå dri1 jakke
Superlett, pustende, vanntett 
jakke med passform og detaljer 
tilpasset sykling. Jakken tar 
liten plass i sekken, er myk  
i stoffet og komfortabel  
mot huden. 

fjørå dri1 bukse
Her får du beskyttelse mot all 
slags vær i en spesialdesignet 
sykkelbukse. Denne ultralette, 
pustende og vanntette buksen 
har tettsittende passform, zip- 
off bukseseler, Custom- fit 
 systemTM og elastiske om-
råder på knær og på baken.

fjørå aero100 jakke
Norrønas letteste og mest 
pustende sykkeljakke. Ideell 
som lett vindjakke i sekken, 
eller som ytterjakke under alle 
forhold der det ikke regner.

fjørå flex1 bukse
Norrønas sykkelbukse designet 
for stisykling. Buksen er laget 
i slitesterk flex1 materiale på 
knær og sete for god bevege-
lighet, og vår slitesterke og 
komfortable vevd polyamid  
175 i resten av buksen.

fjørå equalizer  
long sleeve skjorte
Teknisk trøye laget for sti-
sykling. Transporterer svette 
og beskytter mot UV- stråler. 
Avansert, teknologisk stretch-
stoff sørger for rask tørking 
på rygg, armer og håndledd. 
Sidelomme med glidelås.  
Store logoer. 

fjørå equalizer T-skjorte
Teknisk og slitesterk T-skjorte 
laget for stisykling. Transpor-
terer svette og beskytter mot 
UV-stråler. Sidelomme med 
glidelås. Store logoer. 

fjørå shorts 
Teknisk shorts til krevende 
terrengsykling. Denne shortsen 
har ingen kompromisser; den 
går nedenfor knærne, har tre  
lommer, ventilasjonsåpninger 
på sidene, elastiske områder 
bak og på innsiden av lårene –  
samt formsydde knær. 

dri1 aero100

equaliser equaliser

dri1 flex1

shorts

fjørå dri1 Jacket 
Ultra-light, breathable and 
waterproof jacket with fit and 
details for cycling. It is easily 
stuffed in a pack, and has a soft 
fabric that is comfortable to 
the skin

fjørå dri1 Pant
All-weather protection in these 
specially designed cycling pants. 
Ultra-light, breathable and 
water proof pants with a close 
fit, zip-off suspenders, Custom-
fit systemTM, and stretchy areas 
on the knees and seat. 

fjørå aero100 Jacket
Norrønas lightest, most breath-
able cycling jacket. Ideal as a 
light wind jacket carried in the 
pack, or as an outer jacket in all 
conditions when it’s not raining. 

fjørå flex1 Pants 
Norrønas cycle pants designed 
exclusively for mountain biking. 
Made with durable flex1 fabric 
on the knees and seat for great 
mobility, and our durable and 
comfortable woven polyamide 
175 in the rest of the pants. 

fjørå equaliser  
long sleeve Shirt 
Technical shirt for mountain 
biking, with long sleeves and 
flex ible V-neck. Transports 
sweat and shields from UV rays. 
Stretch fabric brings  quick-dry 
function to back, arms and cuffs. 
Side pocket with zip.  
Oversized logos. 

fjørå equaliser T-Shirt
Technical and durable T-shirt 
made for mountain biking. 
Transports sweat and shields 
from UV rays. Oversized logos. 

 
fjørå Shorts 
Technical shorts for heavy- 
duty mountain biking. These 
no-compromise shorts have 3 
pockets and below-knee cut for 
protection as well as articulated 
knees, meshed side venting  
and stretch panels on rear  
and inseam.

fjørå- 
kolleksjonen

The fjørå  
CollectionGå etter i sømmene : 

fjørå

Denne våren relanseres og utvides 
fjørå – Norrønas kolleksjon for 
stisykling.

Behind the seams : 
fjørå

Norrøna’s single-track collection  
fjørå is being re-launched and 
expanded this spring.

Stephen Schröder, Norrønas salgsansvarlig for 
Sveits og selv en dyktig terrengsyklist, er en av 
arkitektene bak Norrønas kolleksjon for stisyklister. 
Vi tok en prat med ham om produktlinjen fjørå.

Hvordan vil du beskrive Norrøna fjørå, Stephen?
Jeg vil beskrive fjørå som et 100 prosent Norrøna-
design – som treffer stisyklistene både stilmessig 
og når det gjelder tekniske detaljer. Den aktive ut -
øveren vi leverer vinterprodukter til, kan vi nå også 
levere fjørå sykkelprodukter til. Vi får også svært 
gode tilbakemeldinger fra stisyklistene som ikke 
nødvendigvis kjenner Norrønas vinterkolleksjoner 
fra før. Ikke minst får vi svært god feedback på 
fjørå-shortsen!

Hvorfor er det viktig for Norrøna å tilby bekledning 
for stisyklister?
Norrøna er et av de få selskapene i denne bransjen 
som har freeriding i sjelen sin. Freeriding er virkelig 
selve kjernen i Norrøna! Etter hvert som stadig flere 
av vinterens backcountry-entusiaster blir ivrige sti-
syklister, ønsker Norrøna selvsagt å overføre denne 
freeride-spiriten til terrengsykling også. Freeriding 
er en voksende subkultur – og vi ser et stort  
potensial framover.

Hvilke nye tanker og ideer har Norrøna tatt med  
seg inn i stisyklingsproduktene?
Den ekte backcountry-stilen, den ekte freeride-stilen, 
Norrønas kjerneverdier. Og dét gjør at vi får tillitt  
i markedet.

Hvorfor tror du at fjørå-shortsen er blitt en så  
stor suksess?
Fordi fjørå-shortsen er et stilikon. På samme måte 
som Norrønas lofoten-produkter treffer hjertet til  
skikjørerne, treffer fjørå-shortsen hjertet til sti-
syklistene. I denne shortsen går rett og slett stil, 
passform, funksjonalitet og tekniske detaljer opp  
i en høyere enhet. Jeg vil spesielt trekke fram glide-
låsene i sidene – som gjør det mulig å sykle rundt 
med knebeskyttere og likevel ha det komfortabelt. 
Fjørå-shortsen kan egentlig brukes til hva som  
helst, hvor som helst. 

Stephen Schröder, Norrøna’s sales responsible  
for Switzerland and an accomplished mountain 
biker, is one of the architects behind Norrøna’s 
 collection for single-track bikers. We had a chat  
with him about the fjørå product line.

How would you describe the Norrøna’s fjørå line, 
Stephen?
I would describe fjørå as a 100-percent Norrøna 
design, which appeals to single-track cyclists in 
terms of both style and technical details. We can 
now supply the active sports enthusiast who uses 
our winter products with fjørå cycling products 
as well. We have had an excellent response from 
single-track riders who didn’t necessarily know 
Norrøna’s winter collection. We’ve had really good 
feedback on the fjørå shorts.

Why is it important for Norrøna to offer single-
track gear?
Norrøna is one of the few companies in this busi-
ness that has freeriding in its soul. Freeriding is 
truly Norrøna’s core. And as more of the winter 
season’s backcountry enthusiasts are becoming 
enthusiastic single-track riders, Norrøna wants 
to transfer the freeride spirit to mountain biking. 
Freeriding is a growing subculture and we see  
great potential in the future.

What new thoughts and ideas has Norrøna  
brought to it’s single-track products?
The real backcountry style, the real freeride  
style; Norrøna’s core values. And that has won 
confidence in the market.

Why do you think fjørå shorts have been such  
a big success?
Because fjørå shorts have become a style icon.  
The fjørå shorts hit the mark with single-track 
riders the same way as Norrøna’s lofoten products 
hit the mark with skiers. Put simply, these shorts 
combine style, fit, functionality and technical details 
that raise them to a higher level. I would especially 
like to draw attention to the zippers on the sides, 
which make it possible to ride with knee guards  
and still be comfortable. Fjørå shorts really can  
be used for anything, anywhere. 
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Min turbil :
Torstein Greni

Navn : Torstein Greni (35)
Bosted : Oslo
Yrke : Art director, McCann Reklamebyrå
Aktiviteter : Ski, kite og skate

Min turbil : Toyota Land Cruiser FJ40
Motor : Sekssylindret bensinmotor, 3.8 liter og 125 HK
Årsmodell : 1973
Kjøpt : 2007

Hvor fikk du fatt i denne grombilen?
Den var veldig lett å få fingra i. Et par glass rødvin 
foran eBay gjorde susen. Jeg ble varm i toppen og 
veldig oppspilt da det gikk opp for meg at jeg var i 
ferd med å gjøre en bilhandel med en redneck – usett. 
Senere på natten drømte jeg at en bonde fra Kansas 
dro på med et høyere bud enn meg. Jeg bråvåknet, 
vippet opp laptopen og la inn en kraftig bud-
økning – uten briller. 

Har du pimpet den på noe vis?
Man skal vel egentlig ikke tukle for mye med en 
legende, men jeg har ikke klart å holde meg. Jeg har 
forsterket noen av bilens tiltenke egenskaper – med 
måte synes jeg selv. Den er hevet 10 cm foran og bak 
og har fått økt klaring fra dekk og underlag. I tillegg 
har den fått 31-tommers gjørmesko, som den kler så 
godt. Og snorkel. Den krevde litt boring i karosseriet, 
men så kan bilen altså dykke til nesten to meters 
dybde. Med global oppvarming i vente kan det 
komme godt med. 

Hva er det med Land Cruisere, egentlig?
Siden den er regnet som verdens mest driftssikre 
kjøretøy, har den alltid vært Leger Uten Grensers 
faste følgesvenn og til uvurderlig hjelp for andre 
feltbaserte hjelpeorganisasjoner gjennom flere tiår. 
Den ble jo konstruert for at føreren selv skulle klare 
å reparere skader med enkle hjelpemidler. Kort sagt 
er Land Cruiser en jernkropp med sjel – og med et 
hjerte som aldri stopper. 

My Ride :
Torstein Greni

Name : Torstein Greni, 35
Home : Oslo, Norway
Occupation : Art director, McCann Advertising
Activities : Skiing, kiting and skateboarding

My ride : Toyota Land Cruiser FJ40
Engine : Six cylinder, gasoline, 3.8 liters and 125 HP
Year : 1973
Purchased : 2007

Where did you find this vehicle?
“It was very easy to get : A couple glasses of red 
wine while on eBay was all it took. I was feeling 
a little feverish and worked up when it dawned on 
me that I was buying a car, sight unseen, from a 
redneck. During the night, I dreamt that a farmer 
from Kansas outdid me with a higher bid. I woke 
up instantly, flipped open the laptop and upped 
my bid substantially, without glasses”.

Have you pimped it at all?
“You shouldn’t mess with a legend, but I couldn’t 
resist. I beefed up some of the vehicle’s attributes, 
with restraint, I think. It’s been lifted 10 centimeters 
front and back to increase space for tires and 
ground clearance. In addition, it now has 31-inch 
mud ‘shoes’ that suit it. And a snorkel. That took 
a little drilling in the bodywork, but now the car 
can dive down to almost two meters. That could 
be handy, with global warming on the way”.

What is it about Land Cruisers, anyway?
“They are considered the world’s most reliable vehi-
cles, so they have always been constant compan ions 
for Doctors Without Borders and invaluable to other 
aid groups working in the field. They are designed 
so drivers can repair damage with basic means. 
Put simply: Land Cruisers are solid steel with a 
soul, and a heart that never stops”. 

Tekst Text : 
Eivind Eidslott
 
Foto Photo :  
Chris Holter
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Matterhorn The Lion Ridge
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I Aostadalen i Italia har vi noen sære tradisjoner : 
Når du er barn, rundt fem-seks år gammel, tar 
foreldrene dine deg med til fjells for å teste deg : 
De kaster deg opp mot en klippe, og om du klynger 
deg fast til den kommer du til å bli en fjellfører. Hvis 
du faller ned, blir du prest. Gjett om vi knep oss fast? 
Men spøk til side : Her er vi, fire fjellførere, to dager, 
et stort fjell, et kamera og en mengde vakre farger.

Vi starter tidlig fra Abruzzihytta. Vi har tenkt å 
klatre til topps på én dag og overnatte på Carrel-
hytta på returen. Vi tar det pent og rolig, og snart 
passerer vi korset «Croce Carrel». Sola står opp, 
og «Sasso dello zucchero», sukkersteinen, er et 
perfekt stoppe sted for en slurk vann. Her stoppet 
alltid de gamle fjellførerne for å gi kundene sine 
fornyet energi, med en sukkerbit dyppet i den 
lokale likøren Genepì. Like etter kommer vi til 
skaret «Col de Lion», og får et godt overblikk mot 
den videre ruta. Vi klatrer lett opp de første faste 
tauene, og står snart ved «Cheminée-tauet» like 
under Carrelhytta.

Det henger mye historie ved dette berømte fjellet. 
Nesten alle de små, tekniske opptakene har sine 
navn, og det er lett å forstå hvorfor Matterhorn har 
blitt et ikonisk symbol i hele verden. Når vi ankom-
mer Carrelhytta innser vi at været ikke er på vår 
side i dag. Men det er ikke noe problem synes vi, la 
oss spa litt snø rundt hytta, hvile litt, ta noen bilder, 
nyte en god middag med et glass vin og gjøre oss 
klare for toppstøtet i morgen.

Vi våkner grytidlig til vekkerklokka og det første 
faste tauet «Corda della sveglia», oppvåknings-
tauet, over Carrelhytta. Taulengden har fått navnet 
sitt fordi den er svakt overhengende, og dermed 
en krevende start på klatringen så tidlig på dag. 
Vi klatrer med stegjern på, for vi er ennå tidlig i 
klatresesongen og klippene er plastret med is 
og snø.

Sakte, sakte kryper vi oppover. Vi klatrer det faste 
tauet i «Vallon des Glaçons», Isbit-dalen, og pas-
serer det vanskelige opptaket «Mauvais pas» før vi 
kommer til steinfeltet «Rocher des écritures». Nå er 
det obligatorisk med et foto, for her kan vi fortsatt 
se hvor de første klatrerne skrev navnene sine 
på fjellet, for å bevise at de kom seg hit etter sine 
mange forsøk. Så følger vi en fast wire og kommer 
oss trygt opp til «Linceul», liksvøpet.

We have a strange tradition in the Aosta Valley in 
Italy : when you are a child, say age five or six, your 
parents take you to the mountains for a test. 
They throw you at a cliff. If you stick, you will grow 
up to be a mountain guide. If you fall, you will become 
a priest. I guess we stuck, because here we are : four 
mountain guides, two days, a big mountain, a camera 
and a multitude of beautiful colors. 

We set off early from the Abruzzi cabin. We plan 
to make it to the top in one day and then stay at the 
Carrel cabin on the way down. We take it nice and 
easy, and soon pass the cross “Croce Carrel”. The sun 
rises, and the sugar stone “Sasso dello zucchero” is 
the perfect place to stop for a drink of water. This is 
where old mountain guides always stopped to give 
their clients a little extra burst of energy from a 
sugar cube dipped in the local liqueur Genepi. A little 
late, we reach the “Col de Lion” gap and get a good 
overview of the route ahead. We easily climb the first 
fixed ropes and are soon standing at the “Cheminée 
ropes” just under the Carrel cabin.

There is a lot of history on this famous mountain-
side. Nearly all of the small, technical points have 
their own name, and it is easy to understand why 
the Matterhorn has become an iconic symbol to the 
whole world. When we reach the Carrel cabin, it 
becomes obvious that the weather is not on our side 
today. We don’t see that as any problem. Let’s just 
shovel some snow around the cabin, rest a little, 
take some pictures, enjoy a good dinner with a glass 
of wine and get ready for the ascent to the top in 
the morning.

We wake up at the crack of dawn to the sound of 
our alarm clock. Our ‘wake-up rope’ is the first fixed 
rope above the Carrel cabin, “Corda della sveglia”. 
The pitch’s name comes from its slight overhang and 
is thus a demanding start for climbing so early in the 
day. We climb with our crampons on because we are 
still early in the season and the cliffs are plastered 
with ice and snow. 

Slowly, slowly we creep upward. We climb the fixed 
rope at “Vallon des Glaçons”, or Ice Cube Valley and 
pass the difficult section “Mauvais pas” before reach-
ing the boulder field “Rocher des écritures”. Now it is 
time for the obligatory photograph, because this is 
where we can still see where the first climbers wrote 
their names on the mountain to prove they had been 
here after many attempts. Then we follow a fixed 
wire and safely climb up on “Linceul” or “The Shroud”. 

Tekst Text : 
Patrick Poletto & 
Giuliano Bordoni
 
Foto Photo :  
Marco Spataro

Europas vakreste fjell  
fra den italienske siden.

The italian way to Europe’s 
most noble cliff.

Matterhorn er et av verdens mest kjente fjell. Bestigningen er 
krevende – og for de fleste vil det være helt nødvendig å hyre en 
fjellfører. De fleste velger å gå fra Zermatt på den sveitsiske siden. 
Men det kan virkelig anbefales å gå her, også – fra Cervinia på den 
italienske siden.

The Matterhorn is one of the world’s most famous mountains. 
It is demanding to climb and hiring a mountain guide is absolutely 
essential for most people. A majority of climbers choose to start 
from Zermatt on the Swiss side, but there is a lot to be said for 
starting here, from Cervina on the Italian side.
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Norrøna-ambassadør Giuliano Bordoni fra Italia på eggen opp mot 
Matterhorn – med landsbylivet langt under seg.

Norrøna ambassador Giuliano Bordoni from Italy on the ridge 
leading up toward the Matterhorn, with village life far below.
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Sola når oss her, så vi kan ta av oss hodelyktene. 
Vi tar på mer klær før den kraftige kjettingen 
«La gran corda» hjelper oss opp til den vindutsatte 
ryggen. Herfra er det en fantastisk utsikt mot 
toppen, og vi forstår at vi vil klare å komme oss 
dit i løpet av noen timer. Vi krysser raskt fortoppen 
Pic Tyndall. Deretter må vi klatre ned et stykke for 
å komme frem til opptaket «Enjambée», hvor en 
stor hylle leder oss til starten på hovedtårnet.

Opprinnelig ble siste del av klatreturen gjort via 
en annen rute, fordi det selvsagt ikke var lagt ut 
noen faste tau til hjelp for de første klatrerne her. 
Jean-Antoine Carrel og laget hans måtte ta seg 
frem til den vestlige Zmutt-ryggen gjennom en 
renne som senere ble kalt «Galleria Carrel». 
Nå gjør de faste tauene turen noe enklere, men 
likevel ikke helt lett siden vi klatrer høyere enn 
4 000 meter, som i seg selv kan være svært 

krevende. Derfor er det anstrengende å klyve opp 
«Scala Giordano» stigen som er det siste, tekniske 
opptaket før toppen. Så er vi her, opp det siste 
faste tauet og vi ser det store korset på toppen 
av Matterhorn. 

4 478 meter over havet, for en utrolig utsikt! På den 
ene siden av toppen ser vi Sveits med Zermatt, og 
på den andre siden ser vi ned til Italia med Breuil-
Cervinia. Det er tid for håndtrykk og gratulasjoner : 
– Bra jobbet, gutter! Det var en ære og en fornøyelse 
å klatre sammen, men vi glemmer ikke at det tar 
nesten like lang tid å klatre ned fra Matterhorn som 
det tar å klatre opp.

Velkommen til naturen! Du er nå en av de stolte, 
men likevel ydmyke erobrerne av Europas edleste 
klippe! 

The sun reaches us here, so we can take off our 
headlamps. We put on more clothes before the 
heavy chain “La gran corda” helps us up the wind-
swept ridge. From here, the view of the top is fan-
tastic, and we understand that we will be there 
in a few hours. We quickly cross the minor summit 
“Pic Tyndall” (Tyndall Peak) and then have to climb 
down a bit to get to the “Enjambée” couloir, where 
a large shelf leads us to the start of the main tower.

The last part of the climb was originally done by 
another route because, naturally enough, there 
were no fixed ropes in place to help the first climb-
ers. Jean-Antoine Carrel and his team had to make 
it to the western Zmutt ridge through a gully later 
called “Galleria Carrel”. Now, fixed ropes make the 
trip somewhat easier, but not all that easy since 
we are climbing above 4 000 meters, which in itself 
can be very demanding. It is very strenuous to 

climb up the “Scala Giordano”, the last technical 
section before the summit. So here we are, up the 
last fixed rope and we see the big cross on the top 
of the Matterhorn.

4 478 meters above sea level makes for an 
incredible view. On one side of the summit, we see 
Switzerland with Zermatt and on the other we see 
Italy, with Breuil-Cervinia. It is the moment for hand-
shakes and congratulations. 
“Well, done, boys. It’s been an honor and a pleasure 
to climb together, but we mustn’t forget that it takes 
almost as long to climb down from the Matterhorn 
as to climb up”.

Welcome to nature. You are now one of the 
proud but humble conquerors of Europe’s most 
noble cliff. 

Om å gå over skyene. Giuliano Bordoni og Oscar Cametti begynner 
å nærme seg toppen på Matterhorn.

Climbing above the clouds. Giuliano Bordoni and Oscar Cametti 
starting to near the top of the Matterhorn.
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Fakta  Velkommen til  
  Matterhorn via
  den italienske siden

Reise dit  For å komme til Breuil-Cervinia kan du  
fly til Torino, Milano eller Geneve, og så 
bruke bil via motorveien A5 fra Torino,  
A4/A5 fra Milano eller A40 gjennom  
Mont Blanc-tunnelen fra Geneve. Kjør til 
Chatillon i Aostadalen, og ta av mot nord  
på SR46 gjennom Valtournenche-dalen  
helt til endepunktet Breuil-Cervinia.

Fakta  Fjellet som på tysk og engelsk heter 
Matterhorn, Monte Cervino på italiensk 
og Mont Cervin på fransk er en vakker 
pyramide i området mellom Sveits og Italia 
som på italiensk heter Alpi Pennine, og 
på tysk Walliser Alpen. Fjellet reiser seg 
4 478 meter over havet. Matterhorns slanke 
form og den eneveldige plasseringen uten 
nære naboer har gjort det til et av verdens 
mest berømte fjell. Førstebestigningen ble 
gjort 14. Juli 1865 av Edward Whymper og 
klatrelaget hans via Hörnliryggen. Andre-
bestigningen kom bare to dager etter, ledet 
av Jean-Antoine Carrel og hans menn over 
Lion Ridge. Hvert år er det svært mange 
klatrere som lar seg friste av Matterhorn, 
og som forsøker å klatre det fra sveitsisk 
eller fra italiensk side.

Beste tid  Om sommeren, fra juni til september 
avhengig av værforholdene og forholdene  
i fjellet. Ring de lokale fjellførerkontorene 
for å få oppdaterte informasjoner.

Guidebøker  Det finnes en mengde bøker med beskri-
velser av de mange klatrerutene til topps. 
Klassikeren er den italiensk-språklige  
«Alpi Pennine vol.2», men det er lett å  
finne andre bøker på forskjellige språk.

Overnatting I Breuil-Cervinia finner du alle typer bo-
tilbud, fra Bed & Breakfast til et fantastisk 
5-stjerners hotell. På fjellet kan du ta inn 
på den koselige Carrelhytta 3 835 meter 
over havet. Her finner du madrasser, 
tepper, gass, ovn og kjøkkenutstyr. 

Alt om Cervinia www.cervinia.it

Tips  Det går mange ruter til Matterhorn. Lion 
Ridge er én av dem, og en av de letteste. 
Om du ikke er en erfaren klatrer, så anbe-
fales du å ta kontakt med en lokal fjellfører 
for å få en praktfull tur!

Mer info  Società Guide del Cervino, 
  Via Circonvallazione 2
  11021 Breuil-Cervinia (AO), Italia

  Tlf. (+39) 0166 94 81 69
  E-post : info@guidedelcervino.com
  www.guidedelcervino.com

Facts  Welcome to 
  Matterhorn via
  The Lion Ridge

Getting there You can reach Breuil-Cervinia by flying  
to Turin, Milan or Geneva, and then  
driving by car on A5 highway from Turin, 
the A4/A5 from Milan or the A40 through 
the Mont Blanc tunnel from Geneva.  
Drive to Chatillon in Aosta Valley, and  
then head north on SR46 through the 
Valtournenche Valley all the way to the  
end at Breuil-Cervinia.

Facts  The mountain is called the Matterhorn  
in English and German, Monte Cervino  
in Italian and Mont Cervin in French, and 
is a beautiful pyramid in an area between 
Switzerland and Italy that is called Alpi 
Pennine in Italian and Walliser Alpen in 
German. The mountain rises 4 478 meters 
above sea level. The Matterhorn’s slender 
form and dominant position with no close 
neighbors has made it one of the world’s 
most famous mountains. The first ascent 
was on July 14, 1865 by Edward Whymper 
and his team via the Hörnli Ridge.  
The second ascent was just two days later, 
by Jean-Antoine Carrel and his men over 
the Lion Ridge. Every year, a large number 
of climbers allow themselves to be tempted 
by the Matterhorn and attempt to climb it 
from the Swiss or Italian sides.

When to go  Summer, from June to September, 
depending on weather and conditions on 
the mountain. Call the local mountain guide 
office for updated information.

Guidebooks There is a large assortment of books 
described the many climbing routes to  
the top. The classic is the Italian language 
“Alpi Pennine vol.2” but it is easy to find 
books in other languages as well.

Accomodations There are all types of accommodations 
available in Breuil-Cervinia, from Bed 
& Breakfasts to 5-star hotels. On the 
mountain, you can stay at the cosy Carrel 
cabin, 3 835 meters above sea level. It has 
mattresses, blankets, gas, an oven and 
cooking equipment.

About Cervinia www.cervinia.it

Tips  There are many routes up the Matterhorn, 
among them Lion Ridge, which is also one 
of the easiest. If you are not an experienced 
climber, we recommend contacting a local 
guide for a wonderful trek. 

More info  Società Guide del Cervino, 
  Via Circonvallazione 2, 
  11021 Breuil-Cervinia (AO), Italy
  
  Tel. (+39) 016-694-8169
  Email : info@guidedelcervino.com
  www.guidedelcervino.com

Oscar Cametti, Giuliano Bordoni og Patrick Poletto nyter følelsen 
av å stå på Matterhorns høyeste punkt, før de starter på den lange 
veien ned fra toppen.

Oscar Cametti, Giuliano Bordoni and Patrick Poletto savor the 
feeling of standing on the Matterhorn’s highest point, before 
they set off on the long trek down from the summit.
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Welcome to nature

Shop our new Norrøna /29 collection at norrona.com, or find your local dealer  
at norrona.com/stores. Visit Norrøna’s stores in Oslo, Storo and Stockholm.  
For more updates and news, join us on facebook.com/norrona.

Slip into our lifestyle products in colours 
Magma, Lava, Sunny Lime, Bamboo Green, 
Nordic Sea, Too Blue, Ice Blue, Purple Rain, 
Violet, Bungee Cord, Cool Black and Grey 
Melange. Or none of them.

PHOTO: CHRIS HOLTER
LOCATION: CANVAS HOTEL, TELEMARK, NORWAY

Norrøna /29 
lifestyle in colours
in stores now.



Profil : 
Barbara Raudner 

– Klatring handler om å flytte grenser. 

Når og hvor begynte du å klatre, Barbara?
Jeg ble glad i fjellet allerede som barn. Jeg vokste 
opp i delstaten Styria i Sør-Østerrike, med gode 
muligheter for å drive med ski, terrengsykkel og 
fjellklatring. Der kunne jeg alltid drive med for-
skjellige utendørsaktiviteter. De første klatretakene 
mine tok jeg for bare 12 år siden, på en ferietur i 
Arco ved Gardasjøen. Straks etter de første klatre-
opplevelsene i Italia begynte jeg med seriøs klatring 
på hjemmebane, og jeg var så entusiastisk at jeg 
klarte å hevde meg i krevende sportsklatring bare 
noen få år seinere.

Hva slags klatring foretrekker du nå?
Jeg har lyst til å oppleve alle typer klatring rundt  
om i verden. Men siden jeg også har en jobb, blir  
det begrenset tid til lidenskapen min. Jeg brenner 
mest for sportsklatring, og er alltid motivert for 
harde klippeprosjekter. 

Hvorfor er du så besatt av bratt terreng?
Klatring krever alt av meg. Konsentrasjon i hver 
eneste bevegelse, hver posisjon og hver kroppsdel. 
Konsentrasjon for å tenke positivt gjennom hele 
ruta. Spenningen ved å se om kroppen klarer alle 
flytt på samme forsøk, harde flytt som jeg tidligere 
klarte bare ett av. Klatring handler om selvtillit og 
om å flytte grenser, for ikke å glemme følelsen av 
å være ute i naturen, bruke tiden sammen med 
inspirerende venner og samle fantastiske inntrykk 
og bilder!

Hva er din beste klatreopplevelse hittil?
I 2006 klarte jeg ruta «Keitos Palast», grad 8c, 
i Höllental i Niederösterreich. Dette var min første 
rute på denne graden, så den var svært krevende 
både fysisk og psykisk. Det var en kjempedag med 
nydelig solskinn og en sval vind. Jeg mobiliserte alt 
jeg hadde på ruta, og når jeg hang i tauet etterpå var 
jeg virkelig lykkelig. En stor drøm hadde blitt gjen-
nomført. I fjor var jeg temmelig nervøs ved tanken 
på å åpne en ny rute i Frankenfels ved Pielachtal i 
Niederösterreich. Ofte var jobben med denne linja 
det første jeg tenkte på når jeg våknet, og jeg tenkte 
ut mulige løsninger på flyttene. Ruta var min første 
førstebestigning, og den betød virkelig mye for meg.
Det var en nytelse å rense linja, jobbe på den og til 
slutt toppe den. Jeg døpte den «Mauerblümchen» 
(«Veggpryd») og graderte den til 8b+/. 

Profile : 
Barbara Raudner

“Climbing is about pushing the limits”.

How and when did you start climbing, Barbara?
I fell in love with the mountains as a child. I grew up 
in the state of Styria in southern Austria, with plenty 
of opportunities to ski, ride trail bikes and mountain 
climb. I could always do all kinds of outdoor activi-
ties there. I first tried climbing 12 years ago, on a 
vacation to Arco at the Garda Sea. Immediately after 
that I started climbing seriously at home and was so 
enthusiastic I began to excel at demanding sports 
climbs just a few years later. 

What kinds of climbing do you prefer now? 
I want to experience all kinds of climbing, all over 
the world. But I have a job, which limits the amount 
of time I can spend pursuing my passion. I burn for 
sports climbing, and I am always ready for tough 
cliff projects.

Why are you so obsessed with steep terrain?
Climbing demands everything from me : Concen-
tration in every move, every position and every 
part of my body, thinking positively along the whole 
route. The excitement of seeing whether my body 
can handle all the moves in one go, hard moves that 
I earlier only did one at a time. Climbing is about 
self-confidence and pushing the limits, without 
forgetting the experience of being out in nature, 
spending time with inspiring friends and collecting 
fantastic impressions and pictures.

What is your best climbing experience to date?
In 2006, I did the route “Keitos Palast”, grade 8c. 
in Höllental in Lower Austria. That was my first 8c 
route and it was very demanding, both physically 
and mentally. It was a great day, with beautiful sun-
shine and a gentle breeze. I mobilized everything 
I had on that route, and when I was hanging from 
the rope at the end I was overjoyed. A big dream 
had come true. Last year, I was really nervous 
about the idea of opening a new route in Frankenfels 
at Pielachtal in Lower Austria. Very often, the first 
thing I thought about when I woke up was the line 
on that, and I thought out possible moves. That route 
was my first, first ascent and really meant a lot 
to me. It was a pleasure to find a clean line, work 
on it and finally top out. I called it Mauerblümchen 
(Wallflower) and I graded it at (French) 8b+/. 

Tekst Text : 
Eivind Eidslott
 
Foto Photo : 
Jakob Schroedel

Age : 38
Home : Wienerwald, Austria
Occupation : Advertising Consultant
Activity : Sports Climber
Norrøna Ambassador : Since 2009

Alder : 38
Bosted : Wienerwald i Østerrike
Yrke : Reklamekonsulent
Aktivitet : Sportsklatrer
Norrøna-ambassadør : Siden 2009
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Profil : 
Seth Hobby

Det fins ingen vanlige arbeidsdager 
for en fjellguide.

Hva var din første fjellopplevelse, Seth?
Jeg vokste opp under fjellene North Cascades i 
Washington, USA, og hadde utsikt til dem fra huset 
vårt. Jeg husker mange fine fjellturer med jakt og 
fiske sammen med faren min. Men spesielt husker 
jeg en dag jeg klatret opp i et svært tre i skogen ikke 
så langt hjemmefra. Jeg var kanskje ti år gammel? 
Sola gikk ned over de snødekte North Cascades 
og Mount Rainier i sør. Jeg sa til meg selv at en 
dag ville jeg klatre opp på de fjellene. Neste vinter 
begynte jeg å kjøre brett og startet med utforsking 
på hjemmebane i Alpental, Stevens Pass og 
Mount Baker.

Når bestemte du deg for å bli fjellfører?
Da jeg var 18 bestemte jeg meg for å bli fjellguide. 
Som 20-åring guidet jeg både i sommer- og vinter-
 månedene for å hjelpe til med å finansiere college 
ved Western Washington University, hvor jeg stu-
derte miljø- og ressursforvaltning med hovedvekt 
på isbreer.

Hvordan er din vanlige arbeidsdag?
Hva? Det avhenger egentlig av sesongen. 
Om sommeren er det å guide en klassisk alpin egg 
på et høyt fjell eller å lede en klatretur i solskinnet.
Om høsten guider jeg på 6-7 000 meters topper i 
nepalesisk Himalaya, mens jeg utvikler språkkunn-
skapene mine i nepali. Vinteren begynner alltid med 
guiding på klassiske norske islinjer, og så fortsetter 
det med skiguiding i Lofoten og Alaska. Om våren 
guider jeg tekniske alpine klatreturer som Mooses 
Tooth og Mount Huntington, og fører skiturer til 
Alaskas og Nordamerikas høyeste fjell, Denali. 
Det er vanskelig å beskrive en «vanlig» arbeidsdag 
for meg som fjellfører, for aktivitetene mine sam-
svarer jo med årstidene.

Du bor i Lofoten i Nord-Norge. Hvordan havnet 
du der?
Jeg kom til Lofoten første gang vinteren 2009 
som guide for Camp Lofoten. Jeg hadde bodd i 
Norge en stund, og fokuserte på å klatre de store 
islinjene på vestkysten og å guide klassiske 
isklatreruter i Rjukan. Det ekstreme landskapet 
i Lofoten satte meg helt ut. Jeg ble umiddelbart 
betatt av klippeveggene, den alpine isen og heftig 
pudderflyt helt ned til fjæra. Den vinteren hadde 
min kone og jeg startet vårt eget guideselskap, 
og vi følte at dette kunne være den perfekte basen 
for det nye selskapet. Vi kom tilbake sommeren 
etter for å klatre granitt, og resten er historie. 
Vi pakket bilen og flyttet opp til Kabelvåg. 

Profile : 
Seth Hobby

There is no such thing as a normal 
day for a mountain guide.

What's your first memory from the 
mountains, Seth? 
I grew up right below the North Cascades in the 
US and had a view of them from our house. I have 
a lot of early memories of fishing, hiking, or hunting 
with my Dad. But, I remember a day climbing a big 
tree in the forest not so far from our house. I was 
maybe 10? The sun was setting on the snow-covered 
North Cascades and Mt Rainier to the south. I said 
to myself some day I will climb those mountains. 
The following winter I started snowboarding and 
exploring my home turf of Alpental, Stevens Pass, 
and Mt. Baker.

When did you decide to become a mountain guide? 
I decided at the age of 18. By the time I was 20 I was 
guiding in the summer and winter months to help 
pay my way through College at Western Washington 
University where I studied Natural Resource 
Manage ment with a focus on Glacial Monitoring.

What does a normal work day look like? 
What? Depends on the season really. In the summer 
it’s guiding a classic alpine ridge on a high mountain 
or guiding a rock climb in the sunshine. The Fall 
season I'm guiding 6-7 000 m Peaks in the Himalaya 
of Nepal and constantly improving my Nepali 
language skills. Winters always start off with ice 
guiding on Norway's big classic lines then evolves 
into ski guiding in Lofoten, then Alaska. Springtime 
I find myself guiding technical alpine climbs like 
the Mooses Tooth, Mt. Huntington, and Ski Guiding 
Denali the highest peak in the Alaska Range and 
North America. To answer your questions, there is 
no such thing as a “normal” day for me as a moun-
tain guide. I evolve and adapt to the seasons. 

You live in Lofoten in the north of Norway. 
How did you end up there? 
I came to Lofoten for the first time in the winter 
of 2009 to ski guide for Camp Lofoten. I had been 
living in Norway and focusing on climbing the big 
ice lines on the west coast and guiding classic 
routes in Rjukan. The extreme landscape of Lofoten 
blew my mind. I was instantly attracted to the solid 
granite, alpine ice, and light powder flowing down 
to the ocean. That winter my wife and I had started 
our own guide service Northern Alpine Guides and 
we felt this would be the perfect base for the new 
company. We came back up the following summer 
to climb the granite and the rest is history. 
We packed our van and moved up to Kabelvag. 

Tekst Text : 
Eivind Eidslott
 
Foto Photo : 
Privat Private

Age : 32
Home : North Cascades, USA and Kabelvåg, Norway
Occupation : Owner/Guide Northern Alpine Guides
Activity : Alpine Climbing and Skiing
Norrøna Ambassador : Since 2010

Alder : 32
Bosted : North Cascades, USA og Kabelvåg
Yrke : Eier av og guide i Northern Alpine Guides
Aktivitet : Fjellklatring og skikjøring
Norrøna-ambassadør : Siden 2010
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Canvas Hotel Home of Riders En vill tanke har blitt virkelighet langt 
inne i villmarken i Telemark fylke. 

Deep in the wilderness of Telemark, 
Norway, a wild idea turns into reality.
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Tenk deg den perfekte sykkelstien, langt fra nær-
meste hus, vei og høyspentmast. Tenk deg tusenvis 
av meter med svaberg, bundet sammen av brune 
stier i grønn vegetasjon. Tenk deg at denne stien 
aldri slutter, men går over en bro, inn på en holme i 
et mørkt, stille tjern, og at der, midt i stien, ligger det 
et hotell du aldri har sett maken til. Et hotell hvor 
direktøren er eks-marinejeger, kokken har vært åtte 
ganger på Sørpolen for egen maskin og butleren er 
en vaskeekte afrikansk safariguide.

Canvas Hotel i Telemark har ingen parkeringsplass, 
ingen vei, ingen strøm, ikke innlagt vann, ikke svøm-
mebasseng og ikke pay-TV, men er kanskje et av 
verdens mest eksklusive og unike hoteller – i alle fall 
for oss terrengsyklister.

Det ligner på en indianerteltleir, der vi først skimter 
Canvas Hotel et godt stykke unna og nedenfor oss, 
gjennom de store Telemarks-furuene. En slags telt -
leir er det også, men av tradisjonelle mongolske 
jurter og spesialdesignede hustelt, i tykt kakifarget 
kanvasmateriale. Noen smale broer, eller «north-
shores» for de som er kjent med terrengsykkelens 
sjargong, binder hotellet sammen med stiene på 
hver side av den lille holmen, og syklingen er like 
spennende hele veien inn i til hotellets hjerte – 
kjøkkenteltet. Nå frister det med et bad i det nesten 
svarte vannet og en tur i badstuen, som i likhet med 
soverommene er en jurt. En kald svømmetur i tjernet, et varmt bad i badekar 

på brygga, en dampende badstue og en varm dusj 
fra en kanne med vann hengt på en bjelke mellom 
to trær, utgjør ubeskrivelig luksus etter mange 
timer på sykkelen. Massasje kan man også få her 
ute i villmarken, men vi har hoppet over lunsjen og 
kjenner at vi behøver næring. 

Langbordet er bygget rundt flere store grillplater, 
og til alle måltider – enten det er pannekaker, egg 
og bacon til frokost, fjellrøye eller indrefilet av hjort 
til middagen – griller man sin egen mat foran seg. 
På samme tid nyter man av rommets varmekilde, 
som dette ganske unike bordet samtidig utgjør. 
Sammen med god drikke, og utsikt over tjernet når 
teltveggen er åpen, danner den kulinariske biten 
en vesentlig del av den fantastiske opplevelsen som 
et opphold på Canvas er. Mange unner seg ekstra 
god mat på telttur, og det meste smaker uansett litt 
bedre når man er sulten etter eventyr og inntar 
maten ute i naturen. Men maten her er i en klasse 
som man stort sett finner på etablissementer med 
et knippe stjerner på døren.

Imagine the perfect bike trail, far from the closest 
house, road or power line. Imagine thousands of 
meters of smooth rock, linked together by brown 
paths through green vegetation. Imagine a trail that 
never ends, but goes over a bridge, onto a small 
island in a dark, quiet pond, and suddenly, in the 
middle of the rocks, is a hotel like nothing you have 
ever seen. A hotel where the manager is a former 
Royal Marine, the cook has been to the South Pole 
eight times under his own power, and the butler is 
a genuine African safari guide.

Canvas Hotel has no parking lot, no road, no electri-
city, no indoor plumbing, no swimming pool, no pay 
TV, but may be one of the world’s most exclusive and 
unique hotels, at least amongst us mountain bikers.

At first glance, from a good distance, Canvas 
Hotel is reminiscent of a Native American camp; 
traditional Mongolian yurt-style tents and specially 
designed house tents dot the landscape all in a 
heavy, Khaki-colored canvas. Small bridges connect 
the hotel to the trails on each side of this tiny island. 
And the biking remains exciting all the way to the 
hotel’s heart: The kitchen tent. Some of the best 
food we have ever tasted is served here and is as 
distinct ive as the hotel itself. Right now, we are 
tempted by a swim in the nearly black water, and 
then a trip to the sauna, which, like the bedrooms, 
is a yurt. A cold swim in the pond, a warm bath in the tub 

on the wharf, a steamy sauna, and a hot shower 
from a can hung between two trees, combine into 
indescribable luxury after hours on a bike. You can 
even get a massage out here in the wilderness. 
But we skipped lunch today and feel the need for 
immediate sustenance. 

A long table built around several large barbeques 
lets you personally grill all meals here. Enjoying 
the warm radiant heat from this unique table each 
guest grills everything from pancakes, eggs and 
bacon for breakfast, to mountain trout or tenderloin 
of venison for dinner,. Combined with good drinks 
and a view of the pond, this culinary adventure is 
all part of the fantastic experience. The food here 
is at a level you might find at multi-starred estab-
lishments, with gleaming cars rather than muddy 
bikes parked outside. 

Tekst Text : 
Torkel Karoliussen
 
Foto Photo :  
Chris Holter

Venstre side : Norrønas teamsjef Torkel Karoliussen nyter 
telemark fjellets lekne terrengformasjoner og fantastiske friksjon.

Iselin Næss, Frode Sande og Torkel Karoliussen jager hverandre 
over svaene langt inne i skogen.

Left side : The head of the Norrøna team, Torkel Karoliussen, 
enjoying the formations and the fantastic friction of the mountains 
in Telemark county, Southern Norway.

Iselin Næss, Frode Sande and Torkel Karoliussen chase each other 
over smooth rock deep in the forest.
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You don’t stop playing because 
you are old, you get old because 
you stop playing,

– The bike guide, Canvas Hotel, Norway

Du slutter ikke å leke fordi du blir 
gammel, du blir gammel fordi du 
slutter å leke

– Sykkelguiden, Canvas Hotel, Norge
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Facts  Welcome to 
  Canvas Hotel

Where  The hotel is on a tiny island in a pond,  
two kilometers from the nearest road,  
460 meters above sea level, between 
the towns of Nissedal and Drangedal in 
Norway’s Telemark County. The terrain is 
exhilarating for mountain biking, with vast 
areas of smooth rock in exciting shapes, 
rounded hills rather than sharp, rocky 
mountainsides. Between the weathered 
rocks, old and new paths provide ample 
opportunities for single-track riders.  
And in the middle of all this, Canvas Hotel 
was created without using as much as one 
teaspoon of cement.

What  Canvas Hotel is primarily open to groups  
of 10 people or more, between May 1 and 
Nov. 1. The hotel is also open to smaller 
groups on selected weekends during the 
season. In addition to accommodations, 
food, relaxation, guided bike tours and 
bike rentals, the hotel offers introductory 
and other single-track courses. The trails 
around Canvas have something for every-
one, and the rides are divided into a variety 
of levels ranging from beginner to expert.

Getting there You will meet at a parking area if you arrive 
by car, or at the train station. From there,  
a long or short ride to the hotel awaits. 
From Oslo, it takes about four hours by car, 
the closest train station is in Drangedal 
and the airports, Torp near Sandefjord, and 
Kjevik near Kristiansand, are both about 
two hours away.

Prices  The price list is posted on the hotel’s 
website. A complete package costs 5 000 
Norwegian kroner per person per day,  
and includes all food and drinks, guides, 
bike rentals and massage.

Info and booking  post@canvashotel.no
  www.canvashotel.no

Fakta  Velkommen til 
  Canvas Hotel

Hvor  Hotellet ligger på en holme i et lite tjern, 
to kilometer fra nærmeste bilvei, 460 
meter over havet, et sted mellom Nissedal 
og Drangedal, i Telemark fylke. Her inne 
er terrenget som skapt for spennende 
terrengsykling, med enorme områder av 
slett svaberg i spennende former, og runde 
heier framfor skarpe steinete fjell. Mellom 
svaområdene danner nye og gamle stier 
enorme muligheter for stisyklister. Og midt 
inne i dette har Canvas Hotell blitt til, uten 
så mye som en teskje betong involvert.

Hva  Canvas Hotell er først og fremst åpent 
for grupper over 10 personer, i perioden 
mellom 1. mai og 1. november. I tillegg 
er hotellet åpent for mindre grupper i 
noen utvalgte helger gjennom sesongen.
Sammen med overnatting, mat, velvære, 
guidede sykkelturer og sykkelutleie, tilbys 
både introduksjon til stisykling så vel som 
andre typer kurs. Syklingen rundt Canvas 
er for alle, og turene er delt inn i forskjel-
lige nivåer, fra nybegynner til ekspert.

Reisen dit  Du blir møtt ved en avtalt parkeringsplass 
om du kommer med bil, eller eventuelt på 
togstasjonen. Deretter venter en kortere 
eller lengre sykkeltur inn til hotellet.  
Fra Oslo tar det nærmere fire timer med 
bil, nærmeste togstasjon er Drangedal og 
flyplassene Torp og Kjevik ligger begge  
to timer unna.

Pris  Prisliste finnes på hotellets nettside.  
For full pakke er prisen 5 000 NOK pr døgn/
person. Da er all mat, drikke, guide, leie av 
sykkel samt massasje inkludert.

Info og booking post@canvashotel.no
  www.canvashotel.no

“No matter how much you bike, we can’t guarantee 
you will lose weight when you stay with us”, says 
the manager Jan Fasting, rubbing his stomach.
After the bath and the fantastic meal, we feel the 
day has been perfect, but since it remains light for 
a long time we’re soon ready to hop on our bikes 
again. We live right on the trail, so little time is lost.
The terrain offers as much fun for beginners as 
experienced riders, cycling side by side. On the 
smooth rocks, you can choose you own path, with 
varying degrees of technical difficulty.

“You don’t stop playing because you are old, you 
get old because you stop playing”, says our bike 
guide, as he takes us for a few laps on a natural 
jump on a long, even surface of stone.
The last ride back to civilization is unbelievable. 
And just when we think it can’t get better, the guide 
leaves the path to check out a small creek running 
alongside the trail. As he must have suspected, it’s 
just a matter of turning into the shallow creek on the 
smooth rock, with turf on both sides, and attack it 
like any other bike path. We jump in, raise a spray 
as we pedal, and follow the water down, trying not 
to lock our brakes or hit submerged surprises.

When we reach our parked cars, we are soaked 
with sweat, water and mud. We swim in the nearest 
mountain pool to get cleaned up, and already miss 
Canvas, with its sauna and culinary temptations. 
We get in the car and head back to reality. We hope 
to come back one day. 

– Uansett hvor mye du sykler, garanterer vi på ingen 
måte at du går ned i vekt etter å ha vært hos oss, 
sier direktør Jan Fasting, og klasker seg på magen.
Etter badet og et fantastisk måltid, føler vi at dagen 
allerede er fullkommen, men det er lyst lenge, 
og etter en liten hvil og en kopp kaffe er vi plutselig 
klare for å hoppe på sykkelen igjen. Ettersom vi bor 
midt i stien går ikke mye tid til spille. Terrenget er 
også slik at både nybegynnere og de mest erfarne 
syklistene kan ha det like moro, side om side. På sva-
bergene kan man velge sitt eget spor av varierende 
teknisk vanskelighet, med spennende utfordringer 
i form av små bratte kuler, hopp og klatringer, eller 
lange slette strekk for full fart.

– Du slutter ikke å leke fordi du blir gammel, du blir 
gammel fordi du slutter å leke, sier sykkelguiden, 
og tar oss med for å sykle runder på et naturlig 
hopp i en stor jevn bakke av svaberg. 
På den siste sykkelturen tilbake til sivilisasjonen, da 
vi knapt trodde det kunne bli bedre, svinger guiden 
plutselig av stien for å sjekke ut en liten bekk som 
renner ut fra et av fjellvannene langs stien. Som han 
må ha hatt mistanke om, er det bare å trille rett ut i 
den grunne bekken på blankt svaberg med torvdekke 
på hver side, og angripe den som hvilken som helst 
sykkelsti. Vi hopper inn i kulpene, trør på så spruten 
står, og følger vannet nedover mens vi forsøker 
å unngå låsing av bremsene og eventuelle skjulte 
overraskelser under vannflaten.

Da vi kommer ned til grusveien hvor bilene våre 
står, er vi våte av svette, vann og gjørme. Det blir et 
bad i nærmeste skogsvann for å skylle av seg i, og vi 
savner allerede Canvas, med badstua og kjøkkenets 
forfriskninger da vi setter oss i bilen for å kjøre til-
bake til virkeligheten. Vi håper vi får muligheten 
til å komme tilbake en dag. 

Høyre side : Klestørk etter en lang og fin dag ved Canvas Hotel. Right side : Clothes on dry after a long and nice day at Canvas Hotel.
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Reinsdyrjegerne The Reindeer Hunters
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Forrige oppslag : Hvis du går på reinsdyrjakt, er dette synet du 
drømmer om å få oppleve.

Denne siden : Scener fra reinsdyrjakt mellom Lærdal og Årdal i 
Sogn og Fjordane. Norrønas jaktambassadør Martin Blom og hans 
samboer Runhild Gjelsvik går i vakkert, høstlig jaktterreng – og 
drikker det reneste vannet man kan få.

Previous spread : If you go reindeer hunting in Norway, this is the 
sight you dream of seeing.

This page : Scenes from a reindeer hunt between Lærdal and 
Årdal in Norway’s Sogn og Fjordane county. Norrøna’s hunting 
ambassador Martin Blom and his girlfriend Runhild Gjelsvik hiking 
in the beautiful, autumn landscape, and drinking the cleanest 
water you can get.

– Vi hadde vært ute og gått i flere timer. 
Norrønas erfarne jaktambassadør Martin Blom 
forteller entusiastisk om en av høstens fineste jakt-
turer. Sammen med samboeren Runhild Gjelsvik og 
fotograf Sverre Hjørnevik hadde Martin oppsøkt det 
ville og vakre landskapet mellom Lærdal og Årdal  
i Sogn og Fjordane. For å jakte rein.
– Tåken kom og gikk – og plutselig oppdaget Runhild 
to bukker på ca én kilometers avstand. Vi satte oss 
ned og observerte. En stund mistet vi dyrene av 
syne på grunn av tåken. Men så, plutselig, sto den 
ene bukken foran oss, på bare 15 meters avstand. 
Runhild var klar til å skyte, men så kom tåken igjen. 
I tillegg stilte bukken seg i horisont foran oss. 
Dermed kunne vi ikke si 100 prosent sikkert hva 
som befant seg bak reinsdyret. Vi kan ikke avgi 
skudd når vi ikke har såkalt kulefang. Og dermed 
skjøt vi heller ikke. Like etterpå oppdaget reinsdyret 
oss og forsvant. Dessverre så vi ikke flere reinsdyr 
på denne turen…

Reinsdyr (rangifer tarandus) er et hjortedyr som 
lever i de nordligste landområdene på jorda, der 
de er godt tilpasset de ekstreme kulde- og snø-
forholdene som kan råde på vinterstid. Reinsdyret 
skiller seg fra andre hjortedyr ved at både bukkene 
(hannene) og simlene (hunnene) utvikler gevir. 
Den normale skulderhøyden hos reinsdyr er vanlig-
vis 82-120 cm. Bukkene veier vanligvis mellom 
70 og 100 kg (slaktevekt), mens simlene veier 
40-60 kg (slaktevekt). 
– Fjellene mellom Lærdal og Årdal er antakelig noe 
av det mest billedskjønne man kan jakte reinsdyr i, 
sier Martin Blom.
– Det er ordentlig vill natur der oppe. Du får virkelig 
følelsen av å være høyt til fjells når Sognefjorden 
ligger 1 200 – 1 300 meter rett under deg. Samtidig er 
det en stor utfordring å finne dyr. Reinsdyrstammen 
i dette området er nokså liten, kun rundt 250 dyr. 
Martin forteller at reinsdyrjakt generelt er krevende. 
Du må ut og gå i ulendt terreng – og ofte må du 
gå veldig langt. Det gjelder å komme seg opp på 
strategiske punkter i fjellet og studere landskapet 
med kikkert. 

“We’d been walking for several hours”, says Martin 
Blom, Norrøna’s seasoned hunting ambassador, 
recalling one of his best hunting trips this autumn. 
Blom, his girlfriend Runhild Gjelsvik and photo-
grapher Sverre Hjørnevik were in the wild and 
beautiful landscape of the Lærdal-Årdal area in 
western Norway’s Sogn og Fjordane county hunting 
wild reindeer. 
“The fog came and went, and then Runhild suddenly 
spotted two bucks at a distance of about a kilometer. 
We sat down and watched. After a while, we lost 
sight of the animals because of the fog. But then, 
suddenly, one of the bucks was standing right in 
front of us, just 15 meters away. Runhild was ready 
to shoot, but then the fog came back. Plus, the buck 
was standing on the horizon in front of us, so we 
couldn’t be 100-percent sure of what was behind 
the reindeer. We couldn’t fire when we didn’t have 
a so-called ‘bullet catcher.’ So we didn’t shoot. 
Right then, the reindeer spotted us and disappeared. 
Unfortunately, we didn’t see any more reindeer on 
that trip”, Blom says.

Reindeer (rangifer tarandus) are members of 
the deer family and live in the northernmost land 
areas on Earth, where they are well-adapted to 
the  extreme cold and snow that prevail during the 
winter. Reindeer differ from other deer because 
both males, or bucks, and the females, or does, 
develop antlers. Reindeer normally stand 82-120 
centimeters at the shoulder. Slaughter weight  
for bucks is usually 70-100 kilograms, while it is 
40-60 kilograms for does.
“The mountains between Lærdal and Årdal are 
probably among the most picturesque areas for 
hunting reindeer”, says Blom. “It’s genuine wilder-
ness up there. You get a real feeling of being high 
up in the mountains when you see the Sognfjord, 
some 1 200-1 300 meters below you. At the same 
time, finding the animals is challenging. The rein-
deer herd in the area is quite small, only around 
250 animals”.
Blom says reindeer hunting is demanding, in 
general. You have to head out and hike in rough 
terrain, often walking great distances. It’s all about 
making it up to a strategic point on the mountain, 
and studying the landscape with binoculars. 

Tekst Text : 
Eivind Eidslott
 
Foto Photo :  
Sverre Hjørnevik

Naturopplevelsen får en helt ny 
dimensjon når du jakter.

Experiencing nature takes on a new 
dimension when you go hunting.
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Fjellene mellom Lærdal og Årdal 
er antakelig noe av det mest billed-
skjønne man kan jakte reinsdyr i.

– Martin Blom

The mountains between Lærdal and 
Årdal are probably among the most 
picturesque areas for hunting reindeer.

– Martin Blom
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– Den store utfordringen er å komme seg usett inn 
på godt skuddhold, sier Martin. 
– Og hvis du er så heldig at du får skutt et reinsdyr, 
må du slakte på stedet. Det kan være en bøyg for 
mange. Til slutt må du partere dyret og fylle sekken 
med kjøtt. Det kan selvsagt bli en tung tur hjem.

Men Martin vil helst trekke fram de positive aspek-
tene ved reinsdyrjakten :
– Jeg har holdt på siden jeg var 16 år – og før det 
hadde jeg vært med i mange år og sett på andre 
jegere. Jeg er svært glad i reinsdyrjakten. Først og 
fremst fordi den gir helt unike naturopplevelser. 
I tillegg er det en svært spennende form for jakt – 
som gir store fysiske utfordringer. Til slutt må jeg 
si at reinsdyrkjøtt er helt nydelig mat. Det er ikke 
tilfeldig at det står reinsdyrkjøtt på menyen i svært 
mange norske bryllup! 

Fakta  Velkommen til 
  reinsdyrjakten

Hvor  Grovt sagt er det hjort på Vestlandet, elg på 
Østlandet og rein i høyfjellet. I Norge finnes 
det 19-20 forskjellige villreinområder. Noen 
områder ligger på statlig grunn – andre om - 
råder har private grunneiere. I denne re-
portasjen jakter Martin Blom og samboeren 
Runhild Gjelsvik i fjellene mellom Lærdal 
og Årdal i Sogn og Fjordane. 

Hvordan  For å jakte på reinsdyr, må man først ta 
jegerprøven. Man må også gjennomføre 
årlige skyteprøver med obligatoriske 
prøveskudd. Noen begynner rett på stor-
viltjakt etter bestått jegerprøve, men det 
kan lønne seg å starte med småviltjakt. 
Skal man på reinsdyrjakt bør man ha kunn-
skap om hvordan man slakter og parterer 
dyrene. Denne kunnskapen får man ved 
å være på annen jakt eller sammen med 
erfarne reinsdyrjegere. Utlendinger som 
ønsker å jakte i Norge, må tilfredsstille 
reglene for jakt i hjemlandet. De må betale 
norsk jegeravgift – og eventuelle våpen må 
selvsagt fortolles på vei inn i landet.

Sesong  Reinsdyrjakten begynner 20. august.  
Da bruker bukkene å gå alene – mens 
simler og kalver går sammen i flokker.  
I månedsskiftet august-september starter 
brunsttiden, og da slår dyrene  
seg sammen. 

Guider  Det fins flere aktører som kan arrangere 
reinsdyrjakt og guide jegere i et gitt 
jaktområde. Martin Blom driver selv med 
dette – i tillegg til produksjon av jaktfilmer 
og jaktjournalistikk (www.jakt-dvd.no). 

Mer info  www.jakt-dvd.no 
www.jeger.no 
www.njff.no 

“A major challenge is to get within a good shooting 
distance without being spotted”, he says. “And if 
you are lucky enough to shoot a reindeer, you have 
to butcher it on the spot. That can be a hurdle for 
many. In the end, you have to cut up the animal and 
fill your pack with meat. It can, of course, be a heavy 
load on the way home”.

But Blom prefers to focus on the positive aspects 
of reindeer hunting.
“I have been doing this since I was 16, and before 
that I had gone along for many years and watched 
other hunters”, he says. “I really like reindeer hunt-
ing. First and foremost, it offers a completely unique 
experience. It is a very exciting form of hunting, 
and is very demanding physically. Finally, I must say 
reindeer meat is a wonderful food. It’s not by chance 
that reindeer is on the menu at so many Norwegian 
weddings!” 

Facts  Welcome to
  Reindeer hunting 
  in Norway

Where  In general, you hunt deer in western 
Norway, moose in eastern Norway and 
reindeer in the high mountains. There 
are 19-20 different wild reindeer areas in 
Norway, some on public lands and some on 
private property. For this story, Martin Blom 
and his girlfriend Runhild Gjelsvik went 
hunting in the mountains between Lærdal 
and Årdal in Sogn og Fjordane county.

How  To hunt reindeer, Norwegians must pass 
the national hunting proficiency test, and 
take an annual shooting test. Some start 
big game hunting as soon as they get their 
first license, but it can pay to start with 
small game. Those hunting reindeer should 
know how to clean and butcher a carcass, 
something best learned through other 
kinds of hunting, or by going with more 
experienced reindeer hunters. Foreigners 
wanting to hunt in Norway must document 
that they meet the requirements for hunt-
ing in their home country. They also have  
to purchase a Norwegian hunting permit  
in advance, and weapons must be cleared 
at customs.

Season  The reindeer hunt starts Aug. 20. That’s 
when the bucks tend to be alone, while  
the does and calves stick together in herds.  
The rutting season starts in late August 
to early September, when the males and 
females get back together.

Guides  Numerous operators can organize reindeer 
hunts and guiding in specific hunting 
areas. That includes Martin Blom, who also 
produces hunting films and does hunting 
journalism (www.jakt-dvd.no).

More info  www.jakt-dvd.no 
www.jeger.no 
www.njff.no 

Forrige oppslag : Martin Blom og Runhild Gjelsvik speider etter 
reinsdyr – høyt over Sognefjorden – i fjellene mellom Lærdal 
og Årdal. 

Reinsdyrjakt handler ikke bare om speiding etter dyr, skyting og 
slakting. Det dreier seg like mye om de gode friluftsopplevelsene : 
om å vandre i spektakulær natur og om å overnatte i en bitteliten 
jaktbu, langt inne i fjellheimen.

Previous spread : Martin Blom and Runhild Gjelsvik scouting for 
reindeer, high above the Sognefjord in the mountains between 
Lærdal and Årdal, Norway. 

Reindeer hunting isn’t just about tracking, shooting and butchering. 
A lot of it is about a good outdoor experience; about wandering 
around in nature, and spending the night in a tiny hunting shack 
deep in the mountains.
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Det fins et lite fjell som åpner opp  
en hel fjellheim : Bitihorn.Porten til 

Jotunheimen
The Gateway 
to Jotunheimen

There is a small mountain that leads  
to a whole mountain range : Bitihorn.
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Tiril Nysted og Leif Øyvind Solemsli nyter utsikten fra Bitihorn –  
med fjellvatnet Vinstre rett foran seg. Vi kunne ikke fått bedre 
modeller til Norrønas nye bitihornkolleksjon : Tiril har bosatt seg 
på fjellet – i Hemsedal – Norges kanskje mest kjente skidestinasjon. 
Der lever hun et svært aktivt liv, med fotturer, toppturer og – ikke 
minst – skikjøring. Leif Øyvind har også etablert seg til fjells. Han 
bor 1 000 meter over havet, ved Tyinkrysset, hvor han driver den 
lokale sportsbutikken. Ved en hver anledning benytter han seg av 
friluftslivsmulighetene – enten det er fiske, jakt, toppturer eller 
skikjøring i alpinanlegget like ved der han bor.

Tiril Nysted and Leif Øyvind Solemsli enjoy the view from Bitihorn, 
with the mountain lake Vinstre right in front of them. We couldn’t 
have found better models for Norrøna’s new Bitihorn collection. 
Nysted settled in the mountains, at Hemsedal, maybe Norway’s 
best known ski destination, where she leads an extremely active 
life of hiking, Alpine touring and, of course, skiing. Solemsli has 
also established himself in the mountains. He lives at 1 000 meters 
above sea level in the hamlet of Tyinkrysset, where he runs the 
local sporting goods store. He enjoys the outdoors at every oppor-
tunity, whether fishing, hunting, Alpine touring or skiing on the 
downhill slopes right by his home.

Det er ingenting som er ubetydelig 
i verden. Alt avhenger av ståsted.

– Johann Wolfgang Von Goethe 

There is nothing insignificant in the 
world. It all depends on the point 
of view.

– Johann Wolfgang Von Goethe 

De som har begge beina på jorda, 
står stille.

– Tor Åge Bringsværd

For 192 år siden oppdaget geologistudenten Baltazar Mathias 
Keilhau og medisinstudenten Christian Peder Bianco Boeck Norges 
kanskje vakreste fjellområde : Jotunheimen. Bitihorn markerer en 
av inngangsportene til dette riket. Fjellet står der, som et vakttårn 
fra middealderen. Boeck og Keilhau vandret først forbi Bitihorn og 
langs nordbredden av Bygdin – før de førstebesteg Falketind (2 067 
moh). Jotunheimens dikter, Aasmund Olavsson Vinje, søkte også 
mot Bygdin på sine sommervandringer. Og den britiske fjellklatrer-
en William Cecil Slingsby gikk først forbi Bitihorn og langs Bygdin 
før han førstebesteg Torfinnstindane, Galdeberg, Uranostind og – 
senere – Store Skagastølstind.

If you keep both your feet on the 
ground, you stand still.

– Tor Åge Bringsværd

Some 192 years ago, geology student Baltazar Mathias Keilhau 
and medical student Christian Peder Bianco Boeck discovered what 
may be Norway’s most beautiful mountain range : Jotunheimen.
Bitihorn marks the entrance to this realm. The mountain stands 
there like a watchtower from the Middle Ages. Boeck and Keilhau 
walked past Bitihorn and along the north shore of Bygdin Lake 
before their first ascent of Falketind (Elevation : 2 067 meters). 
Jotunheimen’s poet, Aasmund Olavsson Vinje, also headed for 
Bygdin on his summer hikes. And British mountain climber William 
Cecil Slingsby walked past Bitihorn and along Bygdin before his 
first ascents of the peaks Torfinnstindane, Galdeberg, Uranostind 
and later Store Skagastølstind.

Tekst Text : 
Eivind Eidslott
 
Foto Photo : 
Sverre Hjørnevik
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Det fins stier som er gode å gå på. Det fins stier som er gode å 
sykle på. Og det fins stier som er gode å løpe på. Ved Bitihorn finner 
du stier i alle disse kategoriene. Har du noen gang forsøkt å løpe til 
fjells? Sette opp farten, tenke raskt gjennom hvert flytt, legge kraft 
i hvert steg? Har du noensinne kjent følelsen av å sveve i terrenget, 
funnet flyten, gått i ett med naturen? Det fins så mange beskrivelser 
av frihet. Å løpe i fjellet er en av de beste beskrivelsene du kan få.

There are trails that are good for walking. There are trails that 
are good for cycling. And there are trails that are good for running. 
Bitihorn has trails in all those categories. Have you ever tried 
running in the mountains? Picking up the pace, thinking quickly 
through each move, unleashing power in every step? Have you 
ever had the feeling of floating across the terrain, hitting the 
groove, being at one with nature? There are many ways to describe 
freedom. Running through the mountains is one of the best ways.

Vi ble født til å løpe, kjære.

– Bruce Springsteen

Baby, we were born to run.

– Bruce Springsteen
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Det har vært motorisert båttransport på Bygdin helt siden 1905. 
Men allerede i en reisehåndbok fra 1879 står det at fjellturistene 
kunne få skyss i robåt over vannet. Det kunne ta sin tid : «kommer 
man her ud for stærk Motvind, kan man komme til at tilbringe 
en hel Dag paa Vandet, ja det kan være, at man aldeles ikke kan 
komme over».
Høsten 1904 forsøkte man å trekke den første dampbåten på sleder 
fram til Bygdin. Etter en voldsom snøstorm måtte skipet forlates i 
et skar like under Bitihorn. Først sommeren 1905 nådde båten fram 
til Bygdin. Skaret fikk selvsagt navnet Båtskaret.

There has been motorized boat transport on Bygdin since 1905. 
But as early as 1879, a travel guidebook told mountain tourists that 
they could get a ride across the lake in a rowboat. That could take 
time : “If one encounters strong headwinds, one may end up spend-
ing the entire day on the water, or, it can come to pass, that one 
does not make it over at all”.
During the fall of 1904, crews tried to haul the first steamboat up 
to Bygdin on sleds. After a major snowstorm, the boat was left 
behind in a pass just under Bitihorn. The boat made it to Bygdin 
during the summer of 1905, and the pass, naturally, was named 
Båtskaret, or Boat Pass.

Kapteinen på MB «Bitihorn», Karsten D. Myklebust, er ikke som 
alle andre kapteiner. Han har seilt på de syv hav. Han har jobbet 
på ishavsskuter. Han har vært i nesten hver eneste havn på kloden. 
Men nå trives han best om bord i ei skute fra 1912, som trofast 
seiler fram og tilbake på fjellvatnet Bygdin, 1 000 meter over de syv 
havene, like under fjellet båten er kalt opp etter. Kaptein Myklebust 
håndhilser gjerne når du går om bord. Han kan finne på å synge en 
engelsk sjømannssang. Men først og fremst smiler han til deg med 
hele ansiktet. Kaptein Myklebust har Jotunheimens største smil. 

The captain aboard the vessel «Bitihorn», Karsten D. Myklebust, 
is not like other captains. He has sailed the seven seas. He has 
worked on polar vessels. He has been to almost every port on the 
planet. But now he is happiest aboard a ship from 1912, which faith-
fully sails back and forth on Bygdin Lake, right under the mountain 
that is the boat’s namesake. Captain Myklebust likes to shake your 
hand when you come aboard. He might start singing an English 
sea shanty. But mainly, he smiles at you with his whole face. 
Captain Myklebust has Jotunheimen’s biggest smile.

Vår store kapteins kaptein.

– William Shakespeare

Et samfunn er som et skip – alle bør 
være forberedt på å ta roret.

– Henrik Ibsen

Our great captain's captain.

– William Shakespeare

A community is like a ship ; everyone 
ought to be prepared to take the helm.

– Henrik Ibsen
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Fakta  Velkommen til  
  Bitihorn

Hvor  Bitihorn (1 607 moh) er et kjent landemerke 
som ligger i det sørøstre hjørnet av Jotun-
heimen. Fjellet ligger på grensen mellom 
kommunene Vang og Øystre Slidre. Toppen 
av Bitihorn markerer kommunegrensen.  
Riksvei 51 passerer like på østsiden av 
Bitihorn, like sør for  Valdresflye. Like ved 
fjellet ligger Beitostølen, en av Norges mest 
kjente fjelldestinasjoner. Her er det mange 
overnattingsmuligheter, spisesteder, 
sportsbutikker, matforretninger m.m.

Reise  Litt mer enn tre timers biltur Oslo-
Beitostølen. Rutebussen Oslo-Fagernes-
Beitostølen tar litt lenger tid. To daglige 
flyavganger mellom Oslo og den vesle 
Fagernes lufthavn (kun 30 minutters flytur). 
Videre leiebil eller buss i ca 40 minutter 
til Beitostølen. Herfra er det god utsikt 
til Bitihorn. Kjør videre langs Riksvei 51 
mot Valdresflye i ca ti minutter og sett fra 
dere bilen på en stor parkeringsplass ved 
Lappecampen rett under fjellet. Herfra er 
det 550 meters stigning og ca 1-1 ½ times 
vandring til topps.

Overnatting Både hytter, leiligheter og hotellrom kan 
leies på Beitostølen. Du får det meste av 
informasjon og priser på www.beitostolen.
com. Du kan også overnatte på de nærlig-
gende Bygdin Fjellhotell (www.bygdin.com), 
Valdresflya Vandrerhjem (www.valdresflya-
vandrerhjem.com), DNT-hytta Gjendesheim 
(www.gjendesheim.no) eller Torfinnsbu 
(www.ut.no/hytte/torfinnsbu). Eller du kan 
slå opp teltet selv – et eller annet sted ute  
i villmarka.

Aktiviteter  Bitihorn er en enkel og vakker fottur. 
Området rundt Bitihorn og Beitostølen byr 
generelt på svært mange slike attraktive 
dagsturer. Kanskje den mest kjente fot-
turen i hele Norge, Besseggen, ligger like  
i nærheten. Utgangspunktet for denne 
turen er Gjendesheim – kun en kort kjøretur 
over Valdresflya fra Beitostølen. Gå derfra 
over Besseggen til Memurubu og ta båten 
tilbake. Eller ta båten til Memurubu om 
morgenen og gå tilbake til Gjendesheim. 
Selve fotturen tar ca 6-8 timer. Terreng- 
løping og stisykling er også populære 
aktiviteter i området rundt Bitihorn.  
På Beitostølen tilbys diverse hinderløyper, 
trampoliner og lekepark for barna. Du kan  
også bli med på to unike «fjellcruise» –  
enten med båten «Bitihorn» over Bygdin  
til Torfinnsbu og Eidsbugarden eller med  
de allerede nevnte båtene på Gjende –  
med utgangspunkt fra Gjendesheim.

Mer info  www.beitostolen.com
  www.ut.no
  www.turistforeningen.no

Facts  Welcome to  
  Bitihorn, Norway

Where  Bitihorn (Elevation 1 607 meters) is a  
well-known landmark in the south-east 
corner of the Jotunheimen mountains.  
The mountain is on the border between  
the municipalities of Vang and Øystre 
Slidre. The summit of Bitihorn marks  
the border between the two townships. 
National Highway 51 runs close to the east 
side of Bitihorn, just south of Valdresflye 
plateau. Beitostølen, one of Norway’s best 
known mountain destinations, is right next 
to the mountain and offers a broad range 
of accommodations, restaurants, sporting 
goods stores, grocery stores and more.

Travel  Beitostølen is a little more than three  
hours by car from Oslo. The bus route Oslo-
Fagernes-Beitostølen takes a little longer. 
There are two flights a day from Oslo to the 
tiny Fagernes airport (a 30-minute flight). 
Then rent a car or take a bus for about 40 
minutes to Beitostølen, which has a good 
view of Bitihorn. Follow Highway 51 for 
about 10 minutes and leave the car in the 
big parking lot at Lappecampen at the base 
of the mountain. From there, the climb up 
to the top has a vertical gain of 550 meters 
and takes one to 1.5 hours.

Accommodations Cabins, apartments and hotel rooms  
are available for rent at Beitostølen. 
Comprehensive information and prices  
can be found at www.beitostolen.com.  
You can also stay at the nearby lodge 
Bygdin Fjellhotell (www.bygdin.com),  
at the hostel Valdresflya Vandrerhjem 
(www.valdresflya-vandrerhjem.com), 
Norwegian Trekking Association lodge 
Gjendesheim (www.gjendesheim.no) or 
Torfinnsbu (www.ut.no/hytte/torfinnsbu). 
Or you can set up tent somewhere in  
the wilderness.

Activities  Bitihorn has easy and beautiful hikes. 
The area around Bitihorn and Beitostølen 
offers a large assortment of appealing day 
trips. What may be the best known hike in 
all of Norway, Besseggen, is nearby. The 
starting point for that trip is Gjendesheim 
lodge, a short drive over the Valdresflya 
plateau from Beitostølen. Hike Besseggen 
to Memurubu, and take the boat back.  
Or take the boat to Memurubu in the 
morning, and walk back to Gjendesheim. 
The hike takes 6-8 hours. Trail running 
and single-track biking are also popular 
activities around Bitihorn. At Beitostølen, 
a variety of obstacle courses, trampolines 
and playgrounds are available for children. 
You can also take two unique “mountain 
cruises” with the boat “Bitihorn” over 
Bygdin lake to Torfinnsbu and Eidsbu-
garden or with the previously mentioned 
boat on Gjende, starting from Gjendesheim.

More info  www.beitostolen.com
  www.ut.no
  www.turistforeningen.no

Eksempel på dialog, turisthytta Torfinnsbu, Jotunheimen, Norge, 
sommeren 2011 :
– Kokken sa at det spøker her. Hun hadde opplevd merkelige ting, 
sa hun.
– Hva da?
– Lyder. En egen energi. Noe.
– Noe?
– Ja, noe. Noe annet. 
– Tror du at det er noe annet der ute?
– Ikke akkurat nå. Ikke midt på dagen.
– Men senere?
– Ja. 
– Når da?
– I natt. I natt kan jeg ende opp med å tro på hva som helst.

An example of a conversation at the tourist cabin Torfinnsbu, 
in Jotunheimen, Norway during the summer of 2011 :
“The cook says this place is haunted. She says she has experienced 
strange things”.
“Like what?”
“Noises. A special energy. Something”.
“Something?”
“Yes, something, Something else”.
“You think something else is out there?”
“Not right now. Not in the middle of the day”.
“But later?”
“Yes”.
“When”.
“Tonight. Tonight I may end up believing anything”.

Ikke alle som vandrer har gått 
seg bort.

– J. R. R. Tolkien

Not all who wander are lost.

– J. R. R. Tolkien
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Gå etter i sømmene : 
bitihorn

Behind the seams : 
bitihorn

bitihorn Gore-Tex  
Active Shell jakke
Norrønas letteste og mest 
pustende vanntette Gore-Tex®-
jakke. Noe som gjør den ideell 
til løping, sykling og fotturer. 
Den er lett å pakke ned i pakke-
lommen og ta med på turer 
i variert terreng. 

bitihorn dri1 jakke
Norrønas letteste vanntette 
jakke med hette er ideell til 
løping, sykling og fotturer. 
Myk og pustende, med vent-
ilasjon under armene. 

bitihorn aero60 jakke
Lett, vindtett og fleksibel jakke 
laget i pustende resirkulert 
polyester. Laget til terreng-
løping, sykling og fotturer. 
Jakken kan lett komprimeres 
i den medfølgende pakkposen, 
og har brystlomme, strikk-
stramming nede og hette. 

bitihorn aero100 jakke
Norrønas aller letteste og 
mest pustende vindjakke. 
Spesielt egnet for aktiviteter 
med høy intensitet, eller ved 
behov for vindbeskyttelse 
på tur med liten oppakning. 
Jakken er svært komprimer -
bar og fleksibel i bruk.

bitihorn flex1 Zip Off bukse
Norrønas mest fleksible 
tur bukse. Laget i flex1 
Soft Shell med stretch som 
er pustende og slitesterkt. 
Omgjøres enkelt til shorts 
med glidelåsen ved knærne. 
Den har sidelommer, regul-
eringer og fester ved anklene. 

bitihorn equaliser+ Zip neck
Lett inner-/mellomlag for  fot -
turer og terrengløping – hurtig-
tørkende og varm. Fleksibelt, 
lett, tettsittende lag.

bitihorn light weight bukse
Norrønas letteste turbukse 
med slitesterke stretchpaneler 
på knær og sete, laget for 
varmere dager. Buksen gir god 
beskyttelse mot vind, ventilerer 
godt, tørker raskt og er beha-
gelig å ha på. 

bitihorn light weight shorts
Lett shorts i pustende, slite-
sterk polyamid for vanlige 
utendørsaktiviteter. Det «ikke-
klebende» woven poliamide 
130 stoffet er komfortabelt 
og har svært lav vekt. 

bitihorn Gore-Tex 
Active Shell Jacket
Norrønas lightest and 
most breathable waterproof 
Gore-Tex® jacket. Ideal for 
running, biking and trekking, 
with a packable pocket that 
makes it easy to bring along 
on trips in varied terrain. 

bitihorn dri1 Jacket
Norrønas lightest, waterproof 
hooded jacket is ideal for trail 
running, biking or trekking. Soft 
and breathable, with pit zips for 
effective under-arm ventilation. 

bitihorn aero60 Jacket 
Light, windproof and flexible 
jacket made of breathable 
 recycled polyester. Ideal for 
trail running, cycling and 
hiking. It is easily compressed 
in the included bag, and 
features breast pocket,  
wrist tightening and hood.

bitihorn aero100 Jacket
Norrønas lightest and most 
breathable wind shell. Ideal 
for hi-aerobic activities, or 
when you need wind protection 
with out carrying heavy loads. 
It is a highly flexible jacket, 
which is easily compressed 
into a packable pocket. 

bitihorn flex1 Zip Off Pants
Norrønas most flexible hiking 
pants. Made with a stretchy, 
breathable and durable flex1 
Soft Shell. They convert easily 
to shorts with a zip-off solution 
by the knees, and include 
features like side pockets 
and ankle adjustments. 

bitihorn equaliser+ Zip neck
Lightweight trek & trail base/
mid-layer – quick-dry and 
warm. Flexible, light, close-fit 
layer, good for warm up/warm 
down and mild weather. 

bitihorn light weight Pants
Norrønas lightest hiking pants 
with durable stretch panels 
in the knees and seat, made 
for warmer days. These wind 
protective, quick-drying pants 
are very comfortable with 
excellent venting. 

bitihorn light weight Shorts
Lightweight and quick-drying 
hike, trek and trail knee-length 
shorts. Breathable, comfortable 
shorts for general outdoor 
sum mer use. Lightweight 
and comfortable fabric.

Tekst Text : 
Eivind Eidslott

Gore-Tex 
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bitihorn- 
kolleksjonen

The bitihorn  
Collection

Nå fornyes Norrøna bitihorn –  
kolleksjonen for lett friluftsliv 
og terrengløping. 

Norrøna is renewing bitihorn –  
the collection for lightweight trekking 
and trail running.

Jørgen Jørgensen, Norrønas eier og daglige leder, 
har selv et personlig forhold til Bitihorn i Jotun-
heimen – som hele denne kolleksjonen er oppkalt 
etter. Jørgens familie har i alle år hatt hytte like 
ved – og han kjenner derfor både fjellet og området 
som sin egen bukselomme. 

Hvordan vil du beskrive Norrøna bitihorn, Jørgen?
På samme måte som fjellet Bitihorn tilbyr et allsidig 
friluftsliv innenfor mange aktiviteter, er bitihorn 
kanskje Norrønas mest allsidige kolleksjon. Dette er 
produkter hvor vi har prioritert lav vekt, bevegelig-
het og pakkbarhet. Bitihornproduktene gir god 
beskyttelse mot været. Samtidig puster de godt –  
og har så lav vekt og så behagelige materi-aler at 
du knapt merker at du har dem på kroppen. Jeg vil 
påstå at Norrøna bitihorn er en av de letteste og 
mest anvendelige kolleksjonene som finnes i 
hele markedet.

Hvilke aktiviteter er bitihorn laget for?
Vi vet at bitihornkolleksjonen har et svært bredt 
bruksområde. Med disse lette klærne kan du drive 
et rikt friluftsliv – for eksempel ved å gå dagsturer 
eller fleredagersturer i fjellet. Men du kan også drive 
med høyere intensitet: bitihornproduktene egner  
seg for eksempel svært godt til terrengløping.

Hva er de største nyhetene i årets 
bitihornkolleksjon?
Jeg vil si at den største nyheten er Norrøna bitihorn 
Active Shell-jakken. Active Shell er Gore-Tex’ letteste 
og mest pustende membran noensinne – samtidig 
som den er vann- og vindtett. Jakken er lett å pakke 
ned i pakkelommen og kan tas med på alle slags 
turer. Ventilasjonen under armene sørger for god 
lufting. Og vekten er helt unik – kun 311 gram. Dette 
er rett og slett en optimal alt-i-ett-jakke! Jeg vil også 
gjerne trekke fram bitihorn dri1-jakken – vår letteste 
vanntette jakke på kun 214 gram. Og den helt nye 
bitihornsekken på 20 liter er utrolig fin og allsidig. 

Jørgen Jørgensen, Norrøna’s owner and chief 
executive, has a personal relationship with a moun -
tain in the Jotunheimen range called Bitihorn, which 
is the namesake of this entire collection. His family 
has as good as always had a cabin near the moun-
tain, so he knows it and the surrounding area like 
the back of his own hand.

How would you describe Norrøna’s bitihorn?
In the same way that the mountain Bitihorn offers 
a variety of outdoor activities, bitihorn may well be 
Norrøna’s most versatile collection. We have made 
light weight, mobility and space-saving packing 
the top priorities. The bitihorn products offer good 
protection in a wide range of weather conditions. 
They also have good breathability and are so light 
and are made from such comfortable materials that 
you hardly notice wearing them. I would claim that 
Norrøna bitihorn is one of the lightest and more 
versatile collections on the market.

What activities are the bitihorn collection made for?
We know that the bitihorn collection has a very broad 
range of uses. These light garments allow you to 
enjoy a rich outdoor life, for example going on day 
hikes or longer treks in the mountains. But bitihorn 
products are also well-suited to higher intensity 
activities, such as being perfect for trail running, 
for example.

What is the biggest news in this year’s 
bitihorn collection?
I would say the biggest news is the Norrøna bitihorn 
Active Shell jacket. Active Shell is Gore-Tex’ lightest 
and most breathable membrane ever, and is also 
wind- and waterproof. The jacket easily compresses 
into a small carrying pouch. Openings under the 
arms provide good ventilation. And the weight is 
in a class by itself : Just 311 grams. This is purely 
and simply the ultimate all-in-one jacket. I’d also 
like to point out the bitihorn dri1 jacket, our lightest 
water proof jacket at just 214 grams. And the brand 
new 20-liter bitihorn pack is unbelievably nice 
and adaptable. 
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Blåmannen The Climb

Bare tre meter oppe i Blåmannens 
nord vegg rant det kaldt vann helt 
inn i sjelen til Hilde Bjørgås. Likevel 
fortsatte hun og Hanna Mellin helt 
til topps.

Just three meters up the north face of 
Blåmannen Mountain and the icy water 
felt like it was reaching the depths  
of Hilde Bjørgås’ soul. She and Hanna 
Mellin pressed on to the top anyway.
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«Hvorfor skal vi sikte så høyt?» skriver jeg i 
dag   boken min på vei til Tromsø og Blåmannens 
nordvegg. Det er ikke det eneste jeg skriver : 
«Klatreruten «Ultima Thule» er jo altfor vanskelig 
for oss. Denne sesongen har jeg jo ikke klatret i 
nærheten av denne graden onsight. Nå skal vi opp 
i en vertikal, nordvendt vegg og klatre hardere enn 
vi begge har gjort hittil i år. Og vi flyr opp på utrolig 
dårlige værprognoser. Hva holder vi på med?»
Janteloven smyger seg innpå meg ombord i flyet. 
Hva tror vi at vi er? Samtidig får jeg en fandeni-
voldsk holdning til det hele. Det er jo bare å prøve. 
Vi kan jo alltids dra oss forbi om vi mislykkes 
i å friklatre. 

 Vi skal jo bare leke oss litt. 
 Prøve noe umulig. 

Piloten tar ordet : «Velkommen til Tromsø. Været er 
for øyeblikket ustabilt. Bygevær dominerer – og det 
er fem grader i luften. Ha et trivelig opphold!»
To ganger før har jeg landet på Tromsø lufthavn,  
og begge disse gangene har jeg blitt våt i løpet av  
den 50 meter lange strekningen fra flyplassen til  
busstasjonen. Nå kan jeg ikke engang skimte 
Kvaløya gjennom skydekket. Når været i Tromsø  
er dårlig, er det virkelig dårlig. 

 Kompromissløst. 
 Kaldt. 
 Hardt. 

Det regner i tre dager. Og en dag duggregner det, 
bare for å irritere oss litt ekstra. Men så kommer 
endelig kvelden hvor det klarner opp.

Klokka er 22.00 når vi racker opp. Iskald trekk 
kommer fra snøfeltet under Blåmannens nordvegg. 
Det er hustrig å tvinge på seg klatreskoene – og 
utstyret er blytungt. Jeg innser fort at den første 
taulengden, som er rutas vanskeligste, blir komplett 
umulig for meg å friklatre. Etter bare tre meter 
renner det kaldt vann fra håndleddene, gjennom 
ullundertøyet og inn i sjelen. Friklatreplanen gikk  
ad undas før jeg rakk å si «første mellomforank-
ring». Men fra og med dette øyeblikket er det bare 
én ting som gjelder, og det er at vi skal opp denne 
forbannende, fantastiske veggen. Jeg kjemper som 
en hvalross på land og gjør, takket være Hannas  
og fotograf Bjørn-Eivinds positive tilrop, sakte 
progresjon. Etter to timer med teknisk klatring når  
jeg standplass – helt utmattet. I tillegg er jeg søkk-
våt. Men når jeg ser ned for første gang på to timer 
stiger humøret. Under meg : Hanna og Bjørn-Eivind, 
to fine mennesker jeg får være på tur med.  
Bak meg : Kvaløya i sol. Over meg : klatreruta 

“Why do we have to set our sights so high?”  
I write in my diary on the way to Norway’s Arctic  
city of Tromsø and the north face of Blåmannen 
Mountain. That’s not all I write : “The ‘Ultima Thule’ 
route is much too difficult for us. This season 
I haven’t climbed anything close to that grade, 
on-sight. How are we supposed to go up a vertical 
north face and climb harder than either of us have 
so far this year? Why are we flying up there despite 
an unbelievably bad weather forecast? What are 
we doing?” I feel the Jante Laws–Scandinavia’s 
tongue-in-cheek rules on social behavior– creeping 
up on me. Who do we think we are? At the same 
time, I start getting a devil-may-care feeling about 
the whole thing. It’s just a matter of trying. We can 
always pull ourselves up if we fail at free-climbing. 

 We are just going to play a little, 
 try the impossible.

The pilot addresses us : “Welcome to Tromsø. 
The weather is currently unstable, with mostly 
rain showers and a temperature of five degrees. 
Enjoy your stay”.
I have landed at the Tromsø Airport twice before 
and both times I got soaked before covering the 
50 meter stretch from the airport to the bus stop. 
Now I can’t even see the island of Kvaløya through 
the clouds. When the weather in Tromsø is bad, 
it is very, very bad.

 Uncompromising.
 Cold. 
 Hard.

It rains for three days. One day, the mist drizzles 
on us just to be a little more annoying. But at last 
comes an evening of clear weather.

It’s 10 p.m. before we make it there. An icy draft 
comes off the snowfields under Blåmannen’s north 
face. Pulling on our climbing shoes is a chilly affair, 
and our equipment feels as heavy as lead. I quickly 
see that the first pitch of the climb, which is the 
route’s hardest, is impossible for me to free climb. 
After just three meters, cold water is running down 
my wrists, through my long underwear and into my 
soul. The free climbing notion evaporates faster 
than I can say “anchor point”. But from that moment, 
only one thing matters : We are going to make it up 
that accursed, fantastic wall. I struggle like a walrus 
on land and make some slow progress, thanks 
to encouraging shouts from Hanna Mellin and 
photographer Bjørn-Eivind Årtun. After two hours 
of technical climbing, I reach a hold, completely 
exhausted. I am soaking wet. But when I look down 
for the first time in two hours, my mood brightens. 
Below me are Hanna and Bjørn-Eivind, two fine 
people I get to travel with. Behind me, Kvaløya in 

Tekst Text : 
Hilde Bjørgås
 
Foto Photo :  
Bjørn-Eivind Årtun

Øverst : Norrønas klatreambassadør Hilde Bjørgås får i seg 
nødvendige kalorier høyt oppe i Blåmannens nordvegg.

Nederst : Hanna Mellin har rigget seg til med nok klatreutstyr 
til å gyve løs på den neste taulengden.

Top : Norrøna’s climbing ambassador Hilde Bjørgås consumes 
some badly needed calories high up on the north face of 
 Blå mannen mountain, Northern Norway.

Bottom : Hanna Mellin has rigged up enough climbing gear to 
get started on the next pitch.
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«Ultima Thule», ganske tørr. Sola er på vei rundt 
veggen og skal følge oss hele natta. En uforglem-
melig følelse.

Jeg tenkte jeg skulle gjøre en veldig lang natt 
ganske kort og kun summere opp høydepunktene 
fra ruta – men jeg kan ikke si annet enn at hver 
taulengde var et høydepunkt i seg selv. Med unntak 
av de første 60 metrene, samt noen få seksjoner 
lengre oppe, var det tørt, fint og så fast man kan få 
det på ei rute som – i hvert fall fram til 2011 – sjelden 
blir klatra. Hva mer kan man ønske seg enn lange 
diedere, vertikal granitt, gode kile- og kamplasserin-
ger, midnattssol, nok mat og vann? Hanna ga alt  
hun hadde på sine taulengder. Jeg ga mitt på mine.  
Vi friklatret det aller meste med unntak av den 
første taulengden. Det er utrolig hva man kan 
presse ut av kroppen når den bare må. 

Vi toppet ut midt på dagen. Returen husker vi ingen-
ting av. Nok et anfall av selektiv hukommelse. Men 
én ting er sikkert : prinsippet om å yte først, så nyte, 
har aldri føltes like sterkt som på denne reisen. 
Vinglassene før Blåmannen var utvannet bringebær-
saft. Vinglasset etter Blåmannen var Amarone. 

sunshine. Above me : The reasonably dry “Ultima 
Thule” climbing route. The midnight sun is on its 
way around the face and will shine on us through 
the night. An unforgettable feeling.

I thought i should make the story of a long night 
short, and just sum up the high points of the climb. 
But every pitch was a high point. With the exception 
of the first 60 meters, and a few spots a bit farther 
up, it was dry, nice and as solid as one might expect 
on a route that has seldom been climbed, at least 
until 2011. What more could you hope for than long 
dihedrals, vertical granite, good chock and cam 
spots, midnight sun, and enough food and water?
Hanna gave everything on her pitches. I gave 
everything on mine and we free-climbed almost 
everything but the first pitch. It’s amazing what  
you can get out of your body when you have to.

We top out in the middle of the day. We recall nothing 
about the descent : Selective memory? One thing is  
certain : enjoying the fruits of your labor never 
seemed more appropriate. Before Blåmannen, our 
wine glasses were filled with watered-down rasp-
berry juice. After Blåmannen, they hold Amarone. 

Hilde Bjørgås leder opp nok en tøff taulengde på klatreruta «Ultima 
Thule» på Blåmannen i Troms.

Hilde Bjørgås leads a tough pitch on the climbing route  
“Ultima Thule” on Blåmannen Mountain in Troms county in the 
Norwegian Arctic.

Hanna Mellin klatrer stadig høyere i fjellveggen. Ikke noe å si på 
brattheten. Eller midnattssola.

Hanna Mellin climbing ever higher on the mountain wall.  
Can’t complain about the gradient. Or about the midnight sun.
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Fakta  Velkommen til  
  Blåmannen

Hva  «Ultima Thule» er ei 350 meter lang 
klatrerute på Blåmannen, som ligger på 
Kvaløya utenfor Tromsø. Veggen tilbyr bratt 
klatring i lange formasjoner og er mellom 
250 og 400 meter høy. Den  er nordvendt  
og har sol mellom 22 og 09 om natten.  
De siste somrene har mange av rutene  
som tidligere var tekniske blitt friklatret,  
og i tillegg har det blitt utviklet flere nye 
ruter. Til sammen finnes per i dag sju 
friruter i denne veggen (norske grader  
i parantes) : «Ultima Thule» (8), «Atlantis» 
(8-/8), «Febris» (8/8+), «Peter pan» (8), 
«Bongobar» (9-), «Arctandria» (9-/9)  
og «Pichtaco» (8-/8). «Ultima Thule» ble 
først gått teknisk av Mårten Blixt og Geir 
Andersen i 1995 og senere friklatret av 
de to unge herrene Bjørn-Eivind Årtun 
og Oskar Alexandersson i 2008. De ga 
ruta norsk grad 8. Første lengde er crux-
lengden, og etter denne følger fem lengder 
på 7-, 7+/8-, 8-, 8- og 7-. Om du skal klatre 
«Ultima Thule» er det fint å ha med mange 
veldig små kiler. 

Reise  Fly med SAS eller Norwegian til Tromsø. 
Fra Tromsø er det 40 minutter med bil til 
Blåmannen, og anmarsjen til veggen er alt 
mellom 1 og 2,5 timer i myr og svaterreng. 

Overnatting Det er best å campe ved veien eller  
oppe ved vannet halvveis opp til veggen.  
Multene er modne ca 1. august – de er 
mange og de er fine. 

Retur  Returen er lett. Det går tursti ned fra 
toppen av Blåmannen.

Facts  Welcome to 
  Blåmannen, Norway

What  “Ultima Thule” is a 350 meter climbing 
route up Blåmannen mountain, on the 
island of Kvaløya off Tromsø, Norway.  
The wall offers steep climbing in long 
formations, and is between 250 and 400 
meters high. It is a north face, and enjoys 
the polar summer’s midnight sun between 
10 p.m. and 9 a.m. In recent summers, 
many of the routes that were once technical 
have been free-climbed, and new routes 
are being opened. There are currently 
a total of seven free routes on the wall 
(Norwegian grades in parenthesis) :  
“Ultima Thule” (8), “Atlantis” (8-/8),  
“Febris” (8/8+), “Peter pan” (8), “Bongobar” 
(9-), “Arctandria” (9-/9) and “Pichtaco” 
(8-/8). “Ultima Thule” was first technically  
climbed by Mårten Blixt and Geir Andersen 
in 1995 and free-climbed by the two  
young men Bjørn-Eivind Årtun and Oskar 
Alexandersson in 2008. They gave the route 
a Norwegian grade of 8. The first pitch 
is the crux pitch, and after that are five 
pitches of Norwegian grades 7-, 7+/8-, 8-, 
8- og 7-. If you plan to climb “Ultima Thule”, 
it’s a good idea to bring many small chocks.

Travel  The airlines SAS and Norwegian both fly 
to Tromsø. From there, it takes about 40 
minutes by car to Blåmannen, and then  
a hike into the mountain of anything from  
one hour to 2.5 hours through bogs and 
marshy terrain. 

Accommodation It is best to camp near the road or up  
by the lake about halfway to the wall.  
The cloudberries are ripe around Aug. 1, 
and are plentiful and delicious.

Descent  The descent is easy. There is a hiking trail 
down from the top of Blåmannen.

Ruta «Ultima Thule» på Blåmannen tilbyr 350 meter bratt klatring 
(grad 8  – norsk gradering). Hanna Mellin koser seg.

The “Ultima Thule” route on Blåmannen offers 350 meters of  
steep climbing (grade 8 on the Norwegian scale). Hanna Mellin 
enjoys herself.
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Annonse  Ad :

Norrøna anno : 1934

dnb.com

DNB is Norway’s largest financial services group and an active contributor 
to society. We are committed to value creation, innovation and sustainable 
development. Each year we make donations to cultural, sporting, research 
and non-profit projects.
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Dagbok fra Himalaya – Det sto skrevet i stjernene at dette 
skulle bli et høydepunkt i klatrelivet 
mitt. Jeg glemte å lese det med liten 
skrift, sier Bjørn-Eivind Årtun.

Himalayan Diary “It was written in the stars that this 
was to be a high point in my climbing 
career. I just forgot to read the fine 
print”, Bjørn-Eivind Årtun says.

Sommeren 2011 dro Norrønas klatreambassadør 
Bjørn-Eivind Årtun til Pakistan for å klatre nye ruter 
sammen med den amerikanske klatreproffen Colin 
Haley. Tidligere har Årtun og Haley gjennomført en 
rekke klatrebragder sammen i Alaska – blant annet 
på Mount Hunter og Mount Foraker.

 Nå ventet enda større utfordringer 
 på enda større fjell.
 I Himalaya.

Årtun og Haley skulle egentlig klatre det 7 285 
meter høye fjellet Ogre. Målet ble solgt inn til spon-
sorer og internasjonal klatrepresse. Men like før 
avreise ville ikke Haley klatre Ogre likevel – grunnet 
de sosiale utfordringene og kostnadene knyttet til et 
plutselig krav fra myndighetene i Pakistan om å ta 
med en militær liason officer til base camp. Haley 
foreslo at de heller skulle gå for Hunza Peak (6 270 
moh) – hvor det ikke ville være krav om å ta med en 
liason officer. Årtun var overrasket og skeptisk, men 
godtok byttet under tvil. Så kom det store sjokket : 
etter en strabasiøs reise til Hunza Peak base camp, 
annonserte Haley at han hadde mistet gnisten. 
Årtun skriver i dagboken sin fra 29. juli 2011 :
«Han klarer bare å tenke på sin nye forelskelse.  
Han reiser rett og slett hjem i morgen og lar meg  
bli igjen alene i Pakistan!» 
Lenger nede i samme dagbok står dette ene ordet 
som oppsummerer Årtuns tanker denne dagen : 

 «Satan».
  Og litt senere :
 «Den jenta bør være bra».

Bjørn-Eivind Årtun er ikke kjent for å gi seg.  
Han hadde reist langt for å klatre store fjell. Det var 
bare å sette i gang og soloere. Selv om han befant 
seg ved et fjell han i utgangspunktet ikke var særlig 
interessert i.

In the summer of 2011, Norrøna’s climbing ambas-
sador Bjørn-Eivind Årtun went to Pakistan to do new  
routes together with American climbing professional 
Colin Haley. Earlier, Årtun and Haley had completed 
a series of climbing triumphs together in Alaska, 
including Mount Hunter and Mount Foraker.

 Now even bigger challenges awaited 
 on even bigger mountains.
 In the Himalayas.

Årtun and Haley were supposed to climb the 7 285 
meter tall mountain nicknamed The Ogre. The goal 
was sold to sponsors and the international climbing 
press. But just before departure, Haley decided not 
to climb The Ogre (officially named Baintha Brakk) 
because of the social and economic burden of 
meeting a sudden demand from Pakistani authori-
ties to bring a military liaison officer to the base 
camp. Haley proposed they instead go for Hunza 
Peak  (elevation 6 270 meters), where there was no 
requirement to bring a military officer. Årtun was 
surprised and skeptical, but accepted the change 
with doubts. Then the really big shock : After a 
strenuous trek to the Hunza Peak base camp, Haley 
announced that he had lost the ‘spark’. On July, 29,  
2011, Årtun wrote in his diary : “All he can think 
about is his new love. He is purely and simply going 
to head home and leave me alone in Pakistan!”
Farther down in the same page, a single word  
sums up Årtun’s thoughts that day :

 “Damn”.
  And a little later :
 “That girl better be good”.

Årtun is not known for giving up. He had travelled 
far to climb big mountains. Now, it was just a matter 
of getting started and going solo, even if he was on 
a mountain that he was not especially interested in 
to start with. 

Tekst Text : 
Bjørn-Eivind Årtun 
 
Foto Photo :  
Bjørn-Eivind Årtun
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Dagboken, 31. juli : «Fikser tau over kløfta og går 
oppover, snur i dårlig vær rett under brefronten.
Geitekillinger prøver å sjarmere meg i teltet».

2. august : «Opp igjen i fjellet med telt og klatreut-
styr, sover under Ladyfinger-storveggen. Blir skremt 
av brefronten, den kalver big time én time etter at 
jeg passerte under den. Guffen stemning på hylla 
der jeg sover».

3. august : «Klatrer opp til skaret mellom Bublimotin 
og Hunza Peak (ca. 5 600 m). Kamp mot sola, 
begynte litt seint og sola varmer opp is som faller, 
føles som om jeg ligger 10 minutter foran hele tiden,  
ingenting treffer meg. Frisoloerer en del, + 30 
meters run out på isankere der det blir bratt, drar 
opp tauet etter meg. Klatret på ett tau (30 meters 
loop som jeg drar opp og gjennom Abalakov for hver 
lengde). Akklimatiseringstur, ser greit ut videre, 
klatrer til toppen neste gang».

5. august : «Rekognoserer etter bedre vei opp til 
veggene. Ikke snakk om, svære brefronter sperrer 
alle renner i tillegg til bratte sva og stadige steinras. 
Den farlige brerenna jeg bruker nå er den absolutt 
tryggeste veien».

7. august : «Pakker for å klatre Ladyfinger Peak 
(Bublimotin) + hemmelig plan om å få med meg 
Hunza Peak, også. Mye stein som faller ned breen, 
litt ekkel stemning. Etter å ha rigget meg til i bivi -
sekken som Sissel på Norrøna laget til meg, 
smeller det kraftig to ganger over hodet på meg. 
Store blokker løsner høyt oppe i veggen, knuses 
og klasebomber breen ved siden av meg. Jeg har 
ingen plass å løpe eller gjemme meg. En 30 kilos 
isblokk triller helt ned til hylla mi sammen med en 
ditto stein som slukes av bresprekken rett foran 
meg. Jeg er ikke trygg over brefronten heller. Været 
dårlig, store steiner og tonn med grus og is løsner 
rett overfor meg og faller ned breen (anmarsjen). 
Humøret synker, jeg føler meg fanget, har ikke lyst 
å gå opp, ikke gå ned. Varmt vær. Knoter meg ned 
breen utpå kvelden når temperaturen synker». 

Bjørn-Eivind bestemmer seg for å gi opp drømmen 
om Hunza Peak i denne omgang. Han returnerer 
i stedet til nærmeste landsby og leter opp bilder 
og informasjon om fjellet Spantik (7 027 moh) på 
en  internettkafé. Han har i flere dager kunnet se 
Spantik i det fjerne fra base campen under Hunza 
Peak. Det ser ut som et fristende mål.

12. august : «Kjører til Hopar med kul sjåfør i 
mor som bil. Han sa han hadde vært fast sjåfør for 
verdens beste paraglidere som hadde satt rekorder 
i Hunza. Sprø historier om hvordan de hadde mistet 
oppdrift oppe i ville fjellsider og brukte dager på  
å komme tilbake. Merkelig stemning i Hopar, tydelig 
preg av innavl. Vanskelige å samarbeide med, dyre-
re enn alle andre bærere og mindre profesjonelle. 
Krangler om hvem som skal bære hva. To dager å 
gå til BC. Elendig surt vær med sludd og tåke, kaldt. 
Bærerne fryser og prøver å dumpe oss på feil sted 
uten tilgjengelig vann. Vi må krangle oss videre».

13. august : «Slår opp teltet i 20 cm nysnø, alt kliss-
vått, ekkel tur opp».

17. august : «Våkner til klarvær. Inspirert. Går opp i 
dalen før soloppgang på motsatt side av dalen for å 
se både Golden Pillar og «min pillar», mange bilder, 
flott linje. Pakker sekken før lunsj, vil prøve toppen 
neste morgen. Gira!»

18. august : «Frokost 00:30. Begynner å gå 01:00. 
Stopper på ca 5 700 moh klokka 07:00. Spiser og 
roer ned i en bregleppe, ute siger uværet inn.  
Snur, men henger igjen litt mat og utstyr i en skrue. 
Tauene henges igjen på en rappell over en iskant. 
Nede igjen før 12:00».

19. august : «Småkald og uggen, kanskje bare 
sliten etter i går? Orker jeg mer alene? Vil hjem. 
Humøret stiger etter fin buldring på stor stein. 
Hussein og Ljaz er med i sandaler. Været fullstendig 
scizzo – aldri ordentlig bra. Jeg har ikke lyst til å 
henge igjen tauene på fjellet, men orker jeg alt slitet  
for å nå toppen, ikke spennende klatring, is og snø-
baksing, tungt og bratt. Det er ca 2 600 høydemeter 
fra base camp til toppen. Starte ved midnatt med 
dette utstyret og nok mat og klær til å holde meg  
i gang ca 30 timer : 3 stk. isskruer, 3 stk. skrukara-
binere, kniv + abalakov ståltråd, 4 slynger med 4 
karabinere, 2 stk. Icetwin tau. Klatre til toppen av 
det bratte før sola kommer for fullt, bruke dagen 
oppe i høyden, retur ned det bratte neste natt.  
Mulig det er for ambisiøst da det har snødd mye 
de siste dagene. Det er langt fra kanten og opp til 
toppen, kanskje 700 høydemeter lett brevandring».

Dairy, July 31 : “Got some rope across the gap and 
headed up, turned back in bad weather right under 
the glacier. Goat kids try to charm their way into  
my tent”.

Aug. 2 : “Up the mountain again with tent and climb-
ing gear. Sleep under the face of Ladyfinger. Had a 
scare at the front of the glacier. It calved big time 
an hour after I passed under it. Bad feeling on the 
ledge where I sleep”.

Aug. 3 : “Climbed up to the pass between Bublimotin 
and Hunza Peak (about 5 600 meters). It’s a battle 
against the sun. Started a little late, and the sun is 
heating ice, which then falls. It feels like I’m about 
10 minutes ahead of it the whole time, but nothing 
hits me. Free solo a fair amount. Thirty meter plus 
run out on an ice anchor where it got steep. Pull the 
rope up after me. Climb on a rope (30 meter loop 
that I pull up and through an Abalakov for each 
pitch). Acclimatization trip. Looks good ahead.  
Climb to the top next time”.

Aug. 5 : “Reconnoitering a better route up to the top. 
No way. Big glaciers block all the couloirs in addition 
to steep smooth rock, and regular rockslides.  
The dangerous glacial trough I’m now using is 
absolutely the safest way”.

Aug. 7 : “Packing to climb Ladyfinger Peak 
 (Bublimotin) plus a secret plan to get Hunza Peak  
at the same time. A lot of rocks fall down the glacier. 
A pretty unpleasant feeling. After rigging a bivy  
bag that Sissel at Norrøna made for me, there are 
a couple loud bangs over my head. Big blocks are 
loosening high up on the wall, break up and cluster 
bomb the glacier next to me. I have nowhere to  
run and nowhere to hide. A 30 kilogram block rolls  
right down on to my ledge and a ditto stone gets 
swallowed by the crevasse right in front of me.  
I’m not confident about the front of the glacier 
either. Bad weather. Big rocks and a ton of gravel 
and ice loose above me and fall down the glacier 
(the approach). My mood sinks. Don’t want to go 
up. Don’t want to go down. Warm weather. Pick my 
way down the glacier late in the evening when the 
temperature drops”. 

Årtun decided to abandon the dream of Hunza Peak 
for the time being. Instead, he returned to the near-
est village, and sought out pictures and informa tion 
about the mountain Spantik (elevation 7 027 meters) 
at an Internet café. For several days, he could see 
Spantik off in the distance from the base camp 
under Hunza Peak. It was a tempting target.

Aug. 12 : “Drive to Hopar with a cool driver in an 
amusing car. He said he had been the regular  
driver for the world’s best paragliders when they 
set records in Hunza. Crazy stories about how they  
had lost their lift up in the wild mountains and spent 
days making it back out. Strange mood in Hopar. 
Clear signs of inbreeding. Hard to cooperate with, 
more expensive than bearers elsewhere, and less 
professional. Bicker over who is to carry what.  
Two day hike to reach BC. Terrible, bitter weather 
with sleet and fog. The bearers are freezing and try 
to dump us at the wrong place without access to 
water. We have to fight our way onward”

Aug. 13 : “Set up the tent in 20 cm of fresh snow. 
Everything is soaked. Nasty trek up”.

Aug. 17 : “Awaken to clear weather. Inspired. Walk 
up the valley before sunrise on the opposite side  
of the valley to see the Golden Pillar and ‘my pillar.’ 
Many pictures. Nice line, Pack my sack before lunch, 
and will try for the top in the morning. Geared up”.

Aug. 18 : “Breakfast at 12:30 a.m. Start at 1 a.m. 
Stopped at about 5 700 meters at 7 a.m. Eat and 
rest in gap in the glacier. Bad weather is moving in. 
Turn back, but hang up a little food and equipment 
on a screw. The ropes are left hanging from a rappel 
(abseil) over the edge of the ice. Back down  
before noon”.

Aug. 19 : “A little cold, and shivering. Maybe, just  
a bit tired from yesterday? Can I do more alone? 
Want to go home. Mood improves after some great 
bouldering on a big rock. The weather is totally 
schizoid, never really good. I don’t want to leave 
ropes on the mountain. But am I up to struggle to 
reach the summit? No exciting climbing. Ice and 
struggling through the snow, heavy and steep. It is 
about 2 600 meters from the base camp to the peak. 
Start at midnight with this equipment and enough 
food and clothing to keep me going for 30 hours.  
3 ice screws, 3 screw carabiners, knife and Abalakov 
thread, 4 slings with 4 carabiners, 2 Ice Twin ropes. 
Climb the steep part before the sun reaches full 
strength, use the day at high altitude, then down the 
steep part the next night. That may be too ambitious 
because it has snowed a lot in recent days. It’s a 
long way from the edge to the summit ; maybe 700 
meter vertical on an easy glacier climb”.
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På dette tidspunktet begynte Bjørn-Eivind å reflek-
tere rundt sin egen klatring og sine egne ambisjoner 
i dagboken :
«Denne turen gjør det tydelig at klatring er mer enn 
å nå toppen. Utfordringen, mestringen, farlig, kiler i 
magen, utsikt, perspektiv. Mye slit på denne turen og 
lite belønning på tradisjonelt vis (toppen, suksess). 
For det meste vertikal svømming i sukkersnø.  
Hmm, det må ikke alltid være gøy for at det skal gi 
noe. Hvor viktig er toppen for at du skal bli utfordret 
og få mestringsfølelsen? Alle fjellene i Himalaya er 
like med noen få hederlige unntak. Triangelformede 
løse kolosser holdt sammen av snø og is. Ikke akku-
rat fint å klatre på dem. Når jeg kommer til toppen 
vil jeg se noe nytt, en fjord, et vann, ny inspirasjon. 
På toppen av et fjell i Himalaya ser du bare hundre 
andre fjell som ser like ut på alle kanter. Hvorfor 
klatre det ene fremfor det andre? Skraphauger 
alle sammen. Jeg vil klatre fjell som er unike, noen 
eksempler er Cerro Torre og Fitz Roy (Patagonia), 
begge er fantastiske på sin måte og totalt forskjel-
lige, utsikten er fra dem er unik og gir 100 prosent».

Han forsøker likevel å nå toppen på det enorme 
fjellet Spantik neste dag. Han skriver i dagboken  
like etter at han kommer ned, igjen :
«En skikkelig fight, sukkersnøen gikk nesten over 
hodet på meg da jeg prøvde å stå oppreist i grøfta 
jeg hadde gravd. Stort sett måtte jeg grave ut en 
kubikk med sukker for så å «svømme» en halv 
meter før jeg måtte gjenta prosessen. Hva er det 
med denne turen til Pakistan? Colin, brefronter, 
steinras, jordras, isras, sukkersnø, sliten. Jeg burde 
bare snudd før, men det er noe med kampen, man 
kan ikke bare gi seg heller.

Det er på denne turen jeg skal lære når det er på 
tide å snu. Jeg snudde på Ladyfinger og Hunza Peak 
da vibbene ble dårlige og rasene tok bort gleden.  
Og på Spantik kjente at jeg var for sliten til å gå 
over topplatået. Jeg var utkjørt og sjanglet inn på 
flaten, det var gravingen som står igjen som den 
store  opplevelsen. Om jeg hadde orket å gå videre 
til toppen, så hadde det fortsatt vært gravingen 
som hadde stått igjen som den viktige opplevelsen, 
nøkkelen som gjorde det å nå toppen til en stor opp-
levelse. Spantik var heftig, litt skummelt og totalt 
utmattende under de rådende forhold. Alt som hører 
med på en stor alpintur. Bortsett fra toppen». 

At that point, Årtun starts to reflect on his own 
climbing and ambitions in his diary.
“This trip makes it clear that climbing is about more 
than just reaching the top. The challenge, mastery, 
danger, the tingle in your stomach, the view, the 
perspective. Much toil and little traditional reward 
(such as the summit success) on this trek. Mostly, 
vertical swimming in sugary snow. Hmmmm. It does 
not always have to be fun. How important is the top 
for you to feel challenged and get a sense of accom-
plishment? All the mountains in the Himalayas are 
the same, with a few notable exceptions. Loose,   
tri angular shaped giants held together by snow and 
ice. Not exactly nice to climb on. When I get to the 
top, I want to see something new : a fjord, a lake, 
a new inspiration. On the top of a mountain in the 
Himalayas, all you see are a hundred other moun-
tains that look exactly the same everywhere you 
turn. Why climb one instead of another? Junk heaps, 
each and every one. I want to climb mountains that 
are unique, for example Cerro Torre or Fitz Roy 
(Patagonia), both fantastic in their own way and 
totally different. The view from each is unique”.

He tries anyway to reach the top of the enormous 
mountain Spantik the next day. He writes in his diary 
right after coming down.
“A real fight. Sugary snow almost went over my 
head when I tried to stand upright in the ditch I had 
dug. I pretty much had to dig out a cubic meter to 
be able to ‘swim’ a half meter before repeating the 
process. What’s up with this trip to Pakistan?  
Colin, glacial fronts, rockslides, earthslides, ice- 
slides, sugary snow, toil. I should have turned back 
earlier, but there is something about the fight, 
something about not giving up.

This was the trip that would teach me when to  
turn back. I turned around on Ladyfinger and Hunza 
when the vibes turned bad and the slides took away 
the joy. On Spantik, I felt too tired to head across  
the summit plateau. I was exhausted and staggered  
on the flats, where digging was the main experience. 
And if I had managed to make it to the summit, 
 digging still would have remained the main experi-
ence, the key that made reaching the top a big deal.
Spantik was intense, a little scary and totally 
exhausting under those conditions. Everything that 
is part of an excellent Alpine tour. Apart from  
the summit”. 

Side 114 : Et av målene på Norrøna-ambassadør Bjørn-Eivind 
Årtuns dramatiske Himalayatur sommeren 2010 : Ladyfiner Peak 
(Bublimotin) på 6 000 meter, like ved Hunza Peak. Det skulle vise 
seg å bli vanskelig å nå helt til topps.

På vei til fjellet Spantik foreviget Bjørn-Eivind dette store skredet.Page 114 : One of the goals during Norrøna ambassador Bjørn- 
Eivind Årtun’s dramatic Himalayan expedition during the summer 
of 2010 : the 6 000 meter Lady Finger Peak (Bublimotin), near 
Hunza Peak. It would prove tough to reach the top.

Bjørn-Eivind captured this avalanche close to the peak Spantik.
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Fjelldoktoren :
Høydesyke

Scenario
John, Alexander og Charlotte er alle i slutten av tjuåra og har en 
drøm om å bestige Mont Blanc (4 807 moh). Erfaringen deres består 
blant annet av turer på enkle 4 000-metere i Alpene to somre på  
rad. Ingen av dem har opplevd spesielle problemer i høyden tidl-
igere. De ankommer Chamonix en kveld i juli. De har planer om  
å akklimatisere seg til høyden noen dager, men været er dårlig og 
de kan ikke gjøre annet enn å holde seg på campingplassen nede 
i dalen. Etter nesten ei uke med urolig vær klarner det opp – men 
meteorologene spår kun to dager med godt vær. De tre vennene 
bestemmer seg derfor for å prøve seg på Mont Blanc med én 
gang og går opp til Gouter-hytta på 3 800 moh. Der sover de en 
kort og dårlig natt. Klokka 03 går de mot toppen. Alle tre har mild 
hodepine, men er ved godt mot. På ca 4 400 moh får John plutselig 
veldig sterk hodepine. Han setter seg ned i snøen og sier at han er 
svimmel og føler seg dårlig. Alexander og Charlotte beslutter at 
alle tre bør snu umiddelbart, men John sier at han ikke orker å gå 
verken opp eller ned. Været er fint, men det er sterk vind og svært 
kaldt. Hva bør Alexander og Charlotte gjøre?

Fjelldoktorens svar
Kroppslige virkninger av opphold i høyden ble beskrevet allerede 
lenge før vår tidsregning av kinesiske pilegrimer som passerte 
over Karakorum-passet 5 500 moh. Vesentlig senere gav franske 
pionerforskere oss innsikt i luftlagenes ulike kvaliteter gjennom 
spektakulære ballongferder, noen sågar med livet som innsats,  
idet de steg fra havnivå til over 7 500 moh på få timer. I dag reiser 
årlig over 40 millioner turister til høytliggende områder. De fleste 
har lite eller ingen kunnskap om høydemedisin. For de fleste vil  
turen gå bra, men idyllen i fjellet kan brått bli brutt dersom en  
i  reisefølget blir syk. Og har man orientert seg om hvilken nød  -
tjeneste som eventuelt kan hjelpe – og hvordan denne kan 
 kontaktes? Høydesyke rammer ikke bare ekspedisjonsdeltagere  
i Himalaya. Studier gjort på vanlige turfolk har vist at 25 prosent  
vil utvikle akutt høydesyke allerede rundt 3 000 moh. Det er van-
skelig å forutsi hvem som tåler høyden godt, og man tror det til  
en viss grad er arvelig betinget. Videre vet man at de som til daglig  
bor over 1 000 moh har vesentlig mindre sjanse til å utvikle høyde-
syke sammenlignet med de som bor ved havnivå. Under selve 
turen er sovehøyde, varighet av høydeoppholdet, graden av fysisk 
anstrengelse og kanskje aller mest hastigheten på oppstigningen 
bestemmende faktorer. En klassisk anbefaling for akklimatisering 
over 2 500 moh er å maksimalt øke sovehøyden med 300 meter  
per døgn, samt å legge inn et ekstra hviledøgn hvert fjerde døgn. 
Dette rådet passer dårlig inn i planene til ordinære turister. Disse 
bør der for i det minste tilegne seg et visst minimum av kunnskap 
om høydesyke, som for eksempel å kjenne til hovedsymptomene 
slik at utviklingen av sykdom faktisk kan erkjennes. Hodepine, 
 svimmelhet, slapphet og dårlig matlyst er typisk. Likeledes dårlig 
søvn og apati. Alvorlige symptomer som tungpust i hvile, ustø gange,  
koordinasjonsproblemer og endret bevisthetsnivå krever akutte 
tiltak. Man bør aldri gå i høyden alene da utvikling av moderat til 
alvorlig høydesyke kan gjøre at man er ute av stand til å ta vare på 
seg selv. Johns brå forverring er bekymringsfull og beslutningen om 
å snu synes riktig. Nedstigning er den definitivt beste behandlingen 
og mange blir bedre allerede etter en høydereduksjon på 500-1 000 
meter. For å bedre Johns allmenntilstand og evne til å samarbeide 
bør de kle på John nok til at han holdes varm, gi ham varm drikke 
og medikamenter dersom de har tilgang på dette. Smertestillende 
for lindring av hodepine, kvalmedempende og eventuelt Diamox, 
såkalt høydemedisin, er aktuelle alternativer. Dersom ikke kort 
hvile og disse tiltakene er nok til å få John til å gå ned selv, må han 
bæres. Dette kan bli utfordrende og anstrengende for Alexander 
og Charlotte, og kanskje til og med umulig. Om det blir situasjonen 
er de til alt hell i et område der man kan få hjelp av verdens best 
trente fjellredningsgruppe og eventuelt også redningshelikopter. 

The Mountain Doctor :
Altitude Sickness

Scenario
John, Alexander and Charlotte are all in their late 20’s and share 
the dream of climbing Mt. Blanc (elevation 4 807 meters). Their ex-
perience includes treks on easy 4 000-meter peaks in the Alps two 
summers in a row. None of them have experienced any particular 
problems at altitude. They arrive in Chamonix on a July evening. 
They plan to acclimatize themselves to the altitude over a few days, 
but the weather is bad, and all they can do is stay at the camp in 
the valley. After nearly a week of bad weather, it clears up, but the 
meteorologists forecast just two days of good weather. The three 
friends decide to attempt Mt. Blanc right away, and head up to the 
Gouter cabin at an elevation of 3 800 meters. They spend a short 
and almost sleepless night there. At 3 a.m., they head for the summit. 
All three have mild headaches, but are in good spirits. At 4 400 
meters, John suddenly gets a very bad headache. He sits down in 
the snow, and says he is dizzy and feels ill. Alexander and Charlotte 
decide that all three should turn back at once, but John says he’s 
can’t go either way, up or down. The weather is fine, but there is a 
strong wind and it is extremely cold. What should Alexander and 
Charlotte do?

The mountain doctor’s answer
The physical effects of being at high elevation were described by 
Chinese pilgrims who crossed the 5 500 meter high Karakorum  
Pass in the years B.C. Much later, pioneering French researchers 
gave us insights into differing qualities in layers of air with their 
spectacular balloon flights, at times risking their lives, when they 
climbed from sea level to an elevation of 7 500 meters in a few 
hours. Now, more than 40 million tourists a year go to high elevation 
destinations. Such trips go well for most people, but the bliss of 
 being in the mountains can quickly be shattered if one member of  
a trekking party gets sick. Also, have they checked on what emer-
gency services are available and how to contact them? Studies of 
typical hikers show that 25 percent suffer acute altitude sickness 
as early as 3 000 meters. It is hard to predict who will handle high 
altitude well, but it is hereditary to a certain extent. We also know 
that those who normally live at altitudes over 1 000 meters have a 
significantly lower risk of altitude sickness than those who live at 
sea level. Under the trek itself decisive factors include: the sleeping 
altitude, the length of time at altitude, the extent of physical exertion, 
and, perhaps most important, the speed of ascent. A classic recom-
mendation for acclimatization over 2 500 meters is to increase 
 sleeping altitude by no more than 300 meters per day, and to take 
an extra rest day every fourth day. That advice is not well suited 
to the plans of the average tourist. So those kinds of travelers 
should garner at least a basic knowledge about altitude sickness, 
for example, knowing that typical symptoms include: headaches, 
dizziness, lethargy, and poor appetite. Poor sleep and apathy are 
also symptoms. Such severe symptoms as shortness of breath at 
rest, an unsteady gait, coordination problems and altered levels of 
consciousness require acute measures. One should never head up 
to high altitudes alone because the onset of moderate to serious 
altitude sickness can render a person incapable of taking care of 
themselves. John’s sudden deterioration is cause for concern, and 
the decision to turn back at once seems correct. Descending is 
 definitely the best treatment, and many show a marked improve-
ment with as little as a 500-1  000 meter reduction in elevation.  
To improve his general condition and ability to cooperate, they 
should dress John warmly; give him warm liquids to drink; and 
medications, if available. Pain relievers to help with headaches, 
medi cations to calm nausea, and possibly Diamox, so-called alti -
tude medicine, are all options. If a short rest and these steps are 
not enough to get John to climb down himself, he must be carried.  
That can be challenging and exhausting for Alexander and Charlotte, 
and may be impossible. If that is the case, they are lucky to be in an 
area where help is available from the world’s best mountain rescue 
team and possibly by rescue helicopters. 
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Fjellmusikk Mountain Music

Yeah Yeah Yeahs, «Fever to Tell» (2003)
Wwooojah! Du veit lydene som presser seg på når man akkurat  
har kjørt en fantastisk linje på ski eller sendt et langvarig klatre-
prosjekt? Hvis de lydene var en kunstform, ville den hatt én sann 
mester. Hun kaller seg Karen O og er vokalist i Yeah Yeah Yeahs.  
Og ja – navnet sier mye om bandet. Her snakker vi om en kvinne 
som kan synge yeah yeah aw aw aw come on now hey yeah slik  
at hun fortjener Nobelprisen i litteratur. Det er et pussig band, 
egentlig. Vokalen er ringt inn fra en telefonkiosk, trommene 
 kommer fra en garasje borte i gata der du vokste opp og gitarene 
synger fra et sted langt nedenfor hofta. Bassisten? Han dukket 
aldri opp, han står igjen på en bussholdeplass i Telemark.  
Uten ham er landskapet vidtåpent, det er to mann og en kvinne  
på hver sin kolle. Kanskje derfor hun roper. Det er dobbelt pussig 
at den aller beste låta til et band basert på roping er den såre 
 balladen «Maps», uten et eneste hey eller yeah i sikte. Alt du får  
er et lite wait! Vent på meg. Jeg har linjer å sende. 

R.E.M., «Automatic for the People» (1992)
Et album best husket for videoen til «Everybody Hurts», der  
Michael Stipe blir lei av å sitte i kø, åpner døra og begynner å gå 
over biltakene. Biltakgang kan dessverre ikke anbefales i dette 
magasinet, til det vil det (med mindre du har samme kroppsbyg-
ning som Stipe) bli for mange bulker. En aktivitet vi derimot kan 
anbefale blir beskrevet lengre bak på albumet. De tre siste låtene 
har stått seg best, så gå rett dit. Først spor 10 : «Man on The Moon», 
en låt med romrakettdrag. Da er du giret opp og klar for spor 11 og  
vår anbefaling : «Nightswimming». Da jeg etter militæret var lærer 
på den lokale ungdomsskolen, drømte jeg om ta nøkkelen på 
 lærerværelset, invitere noen venner, låse opp svømmehallen om  
natta og stupe uti. Men respekten for vaktmesteren var for sterk. 
Nå benytter jeg sjansen når jeg kan. Det bør du også. Spor 12, den 
siste og beste på albumet, heter «Find the River». Dermed har 
vi gjennom disse tre låtene fått servert en trestegsplan god som 
noen : Finn elva, legg på svøm, se opp på mannen i månen.

Feist, «Metals» (2011)
Det hender at er jeg så utålmodig at jeg ikke klarer å stave ordet.  
Ni bokstaver for si at man er lei av å vente? ÅKOMIGJENA. Jeg kan 
gi deg tre : Uig. Skal jaggu ringe språkrådet og fortelle dem hva  
jeg mener om saken. Utålmodighet, empiri : Når jeg venter på at  
det skal snø om høsten. Selv når det begynner å snø, jeg går ut 
hver time og ser hvor mye det har lagt seg på biltaket. Om våren  
er jeg like utålmodig når jeg venter på at snøen skal stabilisere 
seg. Godt da, at man kan kjøpe tålmodighet. «How come you never  
go there?», den første låta jeg hørte herfra, er like sakte som et 
slushskred om våren. Trommeslageren holder den ene neven 
hevet, fester blikket ditt, og bare lenge etter at du blunker kommer 
skarptrommeslaget. Så hørte jeg «Anti-Pioneer» og da kommer det 
et punkt hvor hele plata, hele verden bare stopper opp, 34 sekunder  
ut i låta. Det går fra tålmodig til et slags evig nå. Og det er vel 
 derfor vi utendørsfolk driver med vårt, for å oppleve disse få 
 øyeblikkene. Feist trenger ikke å gå ut døra, bare ta opp gitaren.

Yeah Yeah Yeahs, “Fever to Tell” (2003)
Wahooaa-aye. You know the sounds that come out when you  
have just done a fantastic line on skis or pulled off a long climb-
ing  project? If these sounds were an art form, they would have a 
 master: She calls herself Karen O and is the vocalist in the Yeah 
Yeah Yeahs. And yes, the name says a lot about the band. We’re 
talking about a woman who could sing “yeah, yeah, aw, aw, come 
‘on now” and be worthy of a Nobel Prize in literature for doing so. 
This is a strange band, really. The vocals are called in from a phone 
booth; the drums come from a garage down the street you grew  
up on, and the guitars ‘sing’ from somewhere well below the hips.  
The bass player? He never showed up, but was left behind at a bus 
stop in Telemark County, Norway. Without him, the landscape was 
wide open, with two men and a woman each on their own hilltop. 
Maybe that’s why she shouts. So it’s doubly strange that the best 
tune from a band known for shouting is a touching ballad called 
“Maps” without a single ‘hey’ or ‘yeah.’ All you get is a small ‘wait.’ 
Wait for me, I have lines to send.

R.E.M., “Automatic for the People” (1992)
An album best remembered for the video “Everybody Hurts”, in 
which Michael Stipe gets tired of being stuck in traffic and starts 
walking on the roofs of cars. Car roof walking, sadly, cannot be 
 recommended by this magazine because it will result in far too 
many dents (unless you have the same physique as Stipe). On the 
other hand, an activity we can recommend is described farther 
along in the album. The three last songs have best withstood  
the test of time, so go straight to them. First, Track 10 : “Man on  
the Moon”, a song with the thrust of a lunar rocket. That gets you 
geared up for track 11, and our recommendation: “Nightswimming”. 
When, after completing my military service, I was a teacher at the 
local secondary school, I dreamed of snatching the key from the 
teacher’s lounge, inviting some friends, unlocking the swimming 
hall at night, and diving in. But my respect for the custodian was  
far too great. Now I seize the chance whenever I can, and so  
should you. Track 12, the last and best on the album, is called “Find 
the River”. Thus, through these three songs, we have a three-step 
plan as good as any : Find a river, start swimming, and look  
up at the man in the moon.

Feist, “Metals” (2011)
Sometimes, I get so impatient I can’t even stand spelling the word. 
Nine letters just to say you’re tired of waiting? Oh-come-on. I can 
do it in three : Arg! I’m calling the dictionary people to let them 
know. Impatience and empiricism when I’m waiting for the snow 
to come in the autumn. Even when it starts to snow, I go out every 
hour to see how much has accumulated on the roof of the car.  
In the spring, I am just as impatient waiting for the snow to stabi-
lize. Luckily, you can buy patience. “How come you never go there”, 
the first song I heard from this, was as slow as a slush-slide in 
the spring. The drummer holds his one fist high, stares you in the 
eye, and long after you blink, hits the snare drum. Then I listened 
to “Anti-Pioneer” and that got to a point in the album at which the 
whole world just stopped, 34 seconds into the song. It transformed 
from patience to a sort of eternal ‘now.’ And that’s probably why we 
outdoors people do what we do, to experience these rare moments.
Feist doesn’t have to go out the door. She just picks up a guitar.
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Ting : Things :
Tiden er en fjord 
Den norske fysioterapeuten Rune Bruvik fulgte drømmen om eget 
klokkedesign. Nå er han i ferd med å slå igjennom på det interna-
sjonale klokkemarkedet. 
– Fjord-modellen er ekte, helt ned til minste tannhjul og ble ikke 
bare inspirert av naturen – klokka Fjord inneholder også naturen. 
Bak baklokket skvulper en del av det klare vannet fra Langfoss  
i Åkrafjorden. Jeg ville at nordisk natur skulle fusjonere med 
 urbanitet, at skandinaviske linjer og funksjonalitet skulle bli ett, 
forteller Bruvik om klokka Fjord. 

Hva :     Hvor :   Pris :
Bruvik Fjord  www.bruviktime.com  9 000 NOK

Myke landinger 
Enten du satser friskt og har font-syken i Fountainebleau og for-
elsker deg i sloper-crux og fransk friluft eller har noe uoppgjort 
med en kampestein bak hytta: Metolius Crash Pad er buldringens 
svar på en king-size-hotellseng. Her får du en skikkelig landings-
plass hvis du har ambisjoner om å gå høyt og hardt. Magnum har  
egen dørmattezone, trippel folding, holdbart skum og meget 
 behagelig seng for to. Mål, åpen: 122 x 183 x 9 cm. Vekt 9,07 kilo. 

Hva :     Hvor :   Pris :
Metolius Magnum metoliusclimbing.com ca 2 500 NOK
Crash Pad

Naturens eget turtall
Hardtails, fulldempere og mer vandring enn på en standard 
tomme stokkk ; noen ganger er det på sin plass å stoppe opp.  
Finne tilbake til urtråkket, til stien og følelsen av den gode 
sykkel opplevelsen. Kona Unit 2-9 er som en traktor med voldsom 
akselerasjon. Den kompakte følelsen gir rom for lek og det brede 
styret gjør sykkelen lett å manøvrere. Du ruller elegant over røtter, 
steiner, tuer. Du har store dekk, du har bare ett gir. Du er tilbake i 
stisyklingens kambrosilur hvor bare én ting gjelder : holde deg på 
beina, tråkke på og alltid være i bevegelse. 

Hva :     Hvor :   Pris :
Kona Unit 2-9  www.konaworld.com  6 290 NOK
Singlespeed

Ord mellom linjene og livet 
Denne boka er kanskje Charles Bukowskis fineste diktsamling. 
Det vil si, i den grad Bukowskis diktning noen gang kan kalles 
«fin». Både Bukowski og hans halvbiografiske hovedperson Henry 
Chinaski forfekter ensomhet og destruktivitet i et voldsomt omfang. 
Men mellom fyllekulene og menneskeforakten siger det inn lys 
av kjærlighet, ønske om å mestre og erkjennelsen av at dagen 
forsvinner som ville hester over haugen. Så hva skal du med en 
diktsamling i sekken? Bukowski sier : «Poetry is what happens 
when nothing else can».

Hva :     Hvor :   Pris : 
The Days Run…  En bokhandler  Ca 150 NOK
av Charles Bukowski nær deg

Sylskarpe turminner
Ikke et vondt ord om speilreflekskameraets enorme bruksområde, 
men noen ganger er det fristende å skyte fra hofta – med et kamera 
som får plass i lomma, men som allikevel fanger øyeblikkene 
før de forsvinner og blir diffuse minner. Leica V-Lux 30 er et slikt 
kamera. Sykkeldesperadoen Danny MacAskill står i bresjen for 
kameraet som fanger det meste med det nye zoom-objektivet  
med supervidvinkel. Via berøringsskjermen kan du seriefotografere 
inntil 10 bilder i sekundet, lage 3D-bilder, filme i HD og GPS-tagge 
filene. Fakta : 16x Leica DC-Vario-Elmar 1:3.3-5.9/4.3-68.8mm  
ASPH (tilsvarende 24-384 mm med 35mm format). 14,1 megapixler. 

Hva :     Hvor :   Pris : 
Leica V-Lux 30  www.leica.com  4 995 NOK

The time is in a Fjord 
Norwegian physiotherapist Rune Bruvik followed his dream of 
designing a watch. Now he is on the verge of a breakthrough in  
the international market.
“The Fjord model is real, right down to the smallest tooth of a gear, 
and is not just inspired by nature but also has nature on the inside : 
the back cover laps clear water from the Langfoss cascade water-
fall in the Åkra Fjord. I wanted fusion between Nordic nature and 
urbanity, with Scandinavian lines and functionality as one”, says 
Bruvik about his Fjord watch.

What :    Where :   Price : 
Bruvik Fjord  www.bruviktime.com  Approx. 1 150 EUR

Soft landings
Whether you go all out and indulge your ‘Font’ illness at Fontaine-
bleau and fall in love with a sloper crux and French fresh air or 
have a score to settle with the big rock behind your cabin, the 
Metolius Magnum Crash Pad is bouldering’s answer to a king-sized 
hotel bed. Magnum has its own doormat zone, triple folds, uses 
durable foam and makes a great bed for two. Dimensions, open: 
122 x 183 x 9 cm. Weight 9.07 kilograms.

What :    Where :   Price : 
Metolius Magnum metoliusclimbing.com  Approx. 320 EUR
Crash Pad

Nature’s own revs
There comes a time when the right thing to do is stop for a minute : 
Rediscover the primordial ride, the trail and the feeling of a great 
cycling experience. Kona Unit 2-9 is like a tractor with blistering 
acceleration. The compact feeling leaves room to play and the wide 
handlebars make the bike easy to maneuver. It rolls elegantly  
over roots, rocks and mounds. You have big tires and only one gear.  
You are deep in the prehistoric geological strata of single-track 
biking, where only one thing counts : Stay upright, pedal and always 
keep moving.

What :    Where :   Price : 
Kona Unit 2-9  www.konaworld.com  Approx. 800 EUR
Singlespeed

Reading between the lives and lines
This book may be Charles Bukowski’s nicest collection of poetry. 
That is, if Charles Bukowski’s poems could ever be called ‘nice.’  
Both Bukowski and his semi-autobiographical protagonist Henry 
Chinaski stand for loneliness and self-destructiveness on a daunt-
ing scale. But between the drinking binges and misanthropy, the 
light of love seeps in, a wish to succeed and an admission that the 
days run away like wild horses over the hills. So why would you 
have a poetry collection in your pack? As Bukowski puts it :  
“Poetry is what happens when nothing else can”.

What :    Where :   Price : 
The Days Run…  A bookstore near you  Approx. 20 EUR
by Charles Bukowski

Crystal clear trip memories
Not to say anything bad about single reflex cameras and their 
uses, but sometimes it’s tempting to shoot from the hip, with a 
camera that fits in your pocket and captures moments before they 
disappear into fuzzy memories. Leica V-Lux 30 is such a camera. 
Trial cycling desperado Danny MacAskill fronts the camera that 
captures pretty much everything with its new, super wide-angle 
zoom. Using the touch screen, you can take 10 pictures a second, 
make 3D images, film in HD and GPS tag the images. Facts : 16x 
Leica DC-Vario-Elmar 1:3.3-5.9/4.3-68.8mm ASPH (corresponds  
to 24-384 mm in 35mm format). 14.1 megapixels.

What :    Where :   Price : 
Leica V-Lux 30  www.leica.com  Approx. 640 EUR 

Tekst Text : 
Alexander  
Urrang Hauge
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Fra bygd til frikjøringshovedstad
I Amundsens skispor til Sørpolen
Bedre toppturområde får du ikke
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The Norwegian freeskiing capital
In Roald Amundsen’s ski tracks
The best backcountry there is

Foto Photo :  
Frode Sandbech

Sted Location :
Røldal, Norway

We’re inside, so you don’t have to be.

Take the PrimaLoft® Challenge at www.primaloft.com
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PrimaLoft® is a registered trademark of Albany International Corp. © 2011 Albany International Corp.
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