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 Villmarksklubben har som formål å 
være en medlemsforening for villmarks- og 
opplevelsesinteresserte mennesker som har 
reist, ønsker å reise eller har interesse for arktis-
ke villmarksområder i Nord-Amerika, Europa 
og Russland. Hovedvekten av aktivitetene har 
til nå vært forbundet med reiser til Alaska og 
Canada, da den største interessen har knyttet 
seg til disse områdene.
 Foreningen ønsker å bidra til å 
utveksle erfaringer, knytte kontakter og for-
bindelser mellom de som har reist og de som 
ønsker å reise. Villmarksklubben kan tilby flere 
aktiviteter; medlemsmøter hver vår og høst 
med villmarksforedrag, bevertning og hygge-
lig samvær med andre villmarksinteresserte. 
Et medlemsmagasin kommer ut to ganger 
per år, like før medlemsmøtene og fungerer 
også som en innkalling til disse.  Innhold og 
synspunkter i artiklene er ikke nødvendigvis 
klubbens offisielle syn på de temaene og sakene 
som omtales.

    

Redaktørens hjørne
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Nok en vinter 
og påske ligger bak 
oss.  I skrivende 
stund er vi fremde-
les midt inne i en 
kald vinter, virker det som – men heldigvis med lysere 
dager og mange soldager. Nå står våren og nye mulig-
heter foran oss. Reisespalten er fylt opp av små beret-
ninger om drømmer som skal oppfylles. Det er bra, det 
vitner om engasjement og utfartstrang.

 Det er en ting vi ikke må glemme – respekten 
for naturen. Nordmenn elsker friluftslivet – også i vårt 
eget land. Selv om vi har kunnskapen og ferdighetene 
ved bruk av naturen – så omkommer folk hvert år. 
Denne vinteren er intet unntak. Spesielle snøforhold 
og temperatursvingninger har skapt ideelle forhold for 
snøskred. I år har flere mennesker omkommet på blant 
annet Senja og i Tromsø-området.

 Det kan ikke sies ofte nok: Vis respekt – vær 
ydmyk for naturens krefter. De er nådeløse – og ikke 
som i en filminnspilling, hvor du kan gjøre opptak nu-
mer to – hvis du ikke er fornøyd med det første oppta-
ket.

 Du får ha en god og sikker sommer og tenk på 
hva du foretar deg, men husk at i naturen ” har du bare 
ett opptak!”
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Reisespalten   
Av Morten Brekke Hvem Reiser Hvor?

Morten Johansen skal den 
8. april starte på en skitur 

med pulk gjennom deler av Nord-
vestpassasjen  – mellom Cambridge 
Bay og Gjøa Havn, blant isbjørn og 

polarrev. De vil bli fem stykker på turen – der målet er å 
lede to brødre gjennom passasjen. Den ene broren er psy-
kisk utviklingshemmet. Se artikkel side 17 i magasinet. Les 
mer om turen på www.himmeljegerne.no

Bent Olsen (se hans artikkel 
på side seks fra en tidligere tur 

til Alaska) drar i slutten av juni med 
en gruppe til Alaska for å fotografere 
bjørn. De skal tilbringe en uke inne i 

Lake Clark nasjonalpark, samt en uke i Denali nasjonalpark.

Jan Terje Jørgensen skal i midten av september 
reise til Sajan-fjellene – syd i Sibir for å jakte ibex/

steinbukk og maralhjort. Han reiser på denne jaktturen 
med Østbyes Jaktreiser – som er reisearrangør.

Til sommeren reiser Ståle 
Idsøe, Tore Idsøe, Steinar 

Hviding Olsen, Ove Kristiansen, 
Steven Hjeltnes og Gaute Løland 
til Anvik River Lodge i Alaska for å 

fiske. Ståle har flere turer bak seg i Alaska og Canada.

Den 14. juli reiser Anna 
Sandven og Steinar Onar-

heim tilbake til Yukon for å til-
bringe tre uker i territoriet de forlot 
etter overvintringen i fjor. Denne 

gangen skal de padle en elv – trolig Yukon River og dessu-
ten også dra tilbake til hytta hvor de tilbrakte et helt år. Se 
artikler i de tre tidligere nummerene.

Svein Fiskeseth reiser i som-
mer til Nordvestterritoriet i 

Canada. Den 17. juni starter han alene 
fra Yellowknife og skal padle via Store 
Slavesjø, over Pike Portage, Artillery 

Lake, Hanbury River og Thelon River til Baker Lake. Han rei-
ser helt alene på turen og skal bruke en 9-10 uker totalt.

I august/september i år skal 
Gjermund Røsholt og Ei-

rik Gjestvang padle Anderson Ri-
ver i Nordvestterritoriet. Det blir tid 
til både jakt og fiske, samt gjensyn 

med den gamle hytta Gjermund og broren overvintret i for 
flere år siden. Se artikkel i Arktisk Magasin nr.1 – 2004.

Har du mail - send oss din maialdresse:
post@arktiskvillmarksklubb.no

Har du flyttet - 
meld adresseforandring!

Mangler du noen å reise sammen med?
I dette magasinet kan du som medlem 

søke etter en reisepartner. Dette gjelder en-
ten du mangler siste person på laget eller du 
ikke har noen å reise med. Ønsker du opplys-
ninger fra andre som har padlet en elv du vil 
padle, ta kontakt med oss i redaksjonen på:   
post@arktiskvillmarksklubb.no 

Har du noe du vil selge eller kjøpe?
Da kan du sette inn en annonse i magasinet!

Den 24. august drar Ha-
rald Ledsåk og to andre til 

Alaska for å padle Middlefork River 
(Harald har vært ved denne elven 
flere ganger tidligere). De skal padle 

hele elven – ned til havet, til Goodnews Bay og vil bruke 
tid på å fiske. Den 8. september reiser de tilbake til Norge.

Jon Simensen har planer 
om to kortere turer til Sval-

bard i sommer. Han skal også på en 
lengre tur til Afrika og Kilimanjaro 
til høsten. Se hans artikkel fra Sval-

bard på side ti i magasinet. Kom på villmarksmøtet den 
21. april og se hans foredrag fra tidligere turer til Svalbard.

Bent Thorkildsen reiser 
med en gruppe til Svalbard 

(hans syvende tur) - i starten av au-
gust. De første fire dagene på tur går 
fra Longyearbyen til Barentsburg. 

Neste morgen tar de båt tilbake til Longyearbyen. Deretter 
blir det en ny båttur til det nedlagte russiske gruvestedet 
Pyramiden. Totalt en ni dagers tur.

I løpet av ti vinterlige uker 
har Espen Paulsen m/flere 

seilt båten sin S/Y Alaska fra Syd-
Norge og opp til Lofoten og Svol-
vær. I starten av juli vil ferden gå 

videre fra Tromsø med et mannskap på fem. Seilingen går 
via Bjørnøya og rundt Sørkapp. Deretter skal de seile med 
klokka rundt hele Svalbard. Om mulig med hensyn til isen 
- håper de også å kunne seile rundt Nordaustlandet. Hele 
turen skal vare en 6-7 uker.
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OVERVINTRING I YUKON
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Tekst og foto: Steinar Onarheim og Anna Sandven

I det vi skulle forlate hotellet og 
legge i vei får vi rede på at en tur-
gruppe var angrepet av isbjørn 
ikke så langt unna Longyearbyen. 
Flere var skadd, og en person var 

allerede død. Dette skjerpet våre sanser. 
Vi skulle ha flere overnattinger i telt langs-
med Isfjorden. På fjorden var det uvanlig 
mye drivis, og med drivisen følger selen 
og isbjørnen. Vi var skjønt klar over at en 
sulten isbjørn ser på mennesker som den 
reneste delikatesse … Vi måtte bytte på å 
ha bjørnevakt på natten, tok ikke sjansen 
på å stole på snubleblussene.  

Isbjørnen er definitivt verdens stør-
ste rovdyr, og trolig også et av verdens 
aller farligste.  De største eksempla-
rene kan veie over 800 kilo. Alle andre 
bjørner er som teddybjørner å regne i 
forhold. En grizzly eller svartbjørn er 
i utgangspunktet ikke ute etter å spise 
deg, men de vil gjerne forsøke å røve til 
seg maten du har med deg. Kommer du 
da imellom maten og bjørnen kan det 
oppstå farlige situasjoner. Derfor skal 
maten alltid oppbevares langt unna telt 

og soveplass. En isbjørn derimot ser på 
deg som et aktuelt måltid. 

Vi skulle gå i en svært spektakulær, 
men langt i fra urørt natur. Det er man-
ge spor på vår tur som røper at det har 
vært en omfattende russisk aktivitet av 
leting og utvinning av kull. All russisk 
virksomhet utenom Barentsburg er nå 
lagt ned. Sporene etter dette, og sårene i 
landskapet er dype. De fleste forbinder 
dette med forsøpling, men på Svalbard 
er slikt “søppel” fredet som kulturmin-
ner dersom det er av eldre årgang enn 
1946 - uansett hvor skjemmende det er. 

Tro det eller ei, i dette golde land-
skapet, som kun er fritt for snø i et par 
måneder på sommeren og der frosten 
regjerer det aller meste av året, finnes 
det hele 165 ulike plantearter. Det vi 
på fastlands Norge forbinder med trær 
finnes ikke. Det nærmeste man kom-
mer er en dvergbjørk (Betula Nana 
Tundrarum) som er mye mindre enn 
den vi kjenner fra fastlandet. Den spar-
somme vegetasjonen er svært lavvokst 
og blomstene er til dels veldig fargerike. 

 og fantastisk 

Blandt
”kulturminner”

på Svalbard
natur 

Bent Thorkildsen var leder for en gruppe på ni mann 
og ei ung jente som skulle gjøre turen fra Longyearbyen 
til Barentsburg til fots. Det var blitt starten på august. 
Sørpå begynte kveldene allerede å bli mørke, men i ark-
tis regjerte midnattssolen fremdeles.  

Fottur på Svalbard
Tekst og foto: Bent Thorkildsen
OVERVINTRING I YUKON
Tekst og foto: Steinar Onarheim og Anna Sandven
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Ingen tur for reddharer.

Kapp Laila i Colesbukta.

Av landpattedyr finnes kun fire arter 
om vi regner med isbjørnen (isbjørnen 
regnes egentlig som et maritimt patte-
dyr). I tillegg finner vi svalbardrein og 
fjellrev.  I området rundt Grumant lever 
Svalbards eneste smågnagerbestand, 
østmarkmusa.  Den kom trolig til Sval-
bard som blindpassasjer i en båtlast fra 
Russland på 1930 tallet.

Omlag 30 fuglearter hekker på øy-
gruppen. På vinteren trekker alle fugle-
ne bortsett fra svalbardrypa til mildere 
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 og fantastisk  og fantastisk 

Nordenskioldsbreen.

Pyramiden med fjellet som har gitt stedet navn.

”Søppel” etter russisk virksomhet er fredet som kulturminne.

Skansen ytterst i Billefjorden.

Beitende Svalbardrein.

strøk. Polarterna er den trekkfuglen som trekker 
lengst i verden. Den lever i Arktis om sommeren 
og flyr den lange veien, nesten 1.800 kilometer, 
helt til Antarktis før vinteren. 

Etter en kort transport med en maxi-taxi 
startet vi turen i Bjørndalen. Første etappe frem 
til Grumant var tøff med en stigning på over 400 
høydemeter, delvis i steinrøys. Vel oppe på toppen 
av Fuglefjella flatet terrenget ut og det var adskil-
lig lettere å gå. Fra dette platået var det strålende 
utsikt utover Isfjorden. Etter seks timers marsj, et 
par rast og mye svette var vi fremme ved Gru-
mant. Der hadde vi den første teltovernattingen. 

Neste dag var målet å nå Coles Bay. Dette 
var en relativ kort etappe. Vi skulle gå noen ki-
lometer i fjæra for så å klatre opp på et platå, og 
derfra følge et nedlagt jernbanespor (brukt til 
kulltransport).  Utfordringen var å finne ut når 
tidevannet var på det laveste. Noen tidevannsta-
bell hadde vi ikke, så vi gjorde møysommelige 
beregninger. Vi var heldige med beregningene og 
gikk tørrskodde hele veien. 

I Coles Bay sov vi uten å frykte isbjørn i en 
russisk hytte som var åpen.

Neste etappe var å krysse deltaet i Coles Bay. 
Dette medførte omfattende vading. Elveløpene 
var brede, men grunne. En teknikk for å holde 
seg tørr på bena var å trekke goretexbuksa over 
høyskaftede fjellstøvler og tape igjen. Da kan 
man faktisk vade med vann over knehøyde over 
kortere strekninger. 

Siste del av fotturen var en ren sjarmøretappe 
inn til Barentsburg. Landskapet var flatt, men er 
gjennomskåret av noen raviner med elveleie i 
bunnen og vi slapp ikke unna vading.  Vi passerte 
Kapp Heer som er russernes helikopterbase. Før 
var alt her bevoktet og adgang strengt forbudt. 
Nå var det ingen som brøy seg med turister som 
oss som gikk igjennom basen. Det så nesten ut 
som om russerne forsøker å gjemme seg bort. 

Fotturen avsluttet i det vi tok inn på Barents-
burg hotell. Standarden på hotellet var veldig 
enkel, men hva gjør vel det når kvaliteten på det 
russiske ølet og den russiske vodkaen var av yp-
perste klasse ...   
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FiskeEKspedisjonER  
Tekst og foto: Bent Olsen

vei opp elva

Plutselig så
vi store ”flak”
med laks på

Bent Olsen har mange turer bak 
seg til Alaska siden 1997. På disse 
turene har han hatt mange møter 
med bjørn -som har resultert i 
flere tusen flotte bilder. En an-
nen viktig opplevelse på reisene 
har vært fisket. Det er jakten på 
de store fiskene som teller, nemlig 
jakten på kongelaksen. 

Når det gjelder lakse-
fisket, så har dette 
vært helt eventyr-
lig! De første tu-
rene vi hadde over 
til Alaska ble fore-

tatt i juni måned, og på denne tiden 
er det hovedsakelig King Salmon og 
Sockeye som går opp i elvene. For 
oss var det ”kings” som var det store 
målet, og i elvene vi fisket i var det 
ikke sjeldent at disse passerte 20 kilo. 
Oppgangen av denne laksetypen var 
de første årene nokså stabil, men etter 
som årene gikk, merket vi en gradvis 
nedgang som igjen førte til begrens-
ninger på hva vi kunne ta opp av laks. 

Noe som imponerte meg var den 
kontrollen myndighetene hadde på hva 
som gikk opp av laks i elva. De hadde 
et stengsel i utløpet som de åpnet opp 
flere ganger om dagen. Når lukene ble 
åpnet sto det folk og telte laksen etter 
som de gikk gjennom. De samme fol-
kene hadde fullt intervju med hver av 

oss når vi kom padlende ut av elva. 
Hvor mye laks hadde vi tatt opp av elva, 
hvor mange hadde vi satt ut igjen osv. 
Enkelte ganger kom også en slags po-
liti og sjekket fiskekassene våre. De telte 
antall laksefileter for å se at vi ikke hadde 
tatt opp for mange. I tillegg sjekket de at 
vi hadde tatt med oss søpla ut, at vi hadde 
bjørnesikre containere til maten og spur-
te hva slags erfaring vi hadde gjort med 
bjørnene. 

Ofte, når vi satt langs elva og kik-
ket, kunne vi plutselig se store ”flak” 
med laks som var på vei opp. Hele elva 
kokte, og da var det ”reds” (Sockeye) 
som var på vei. Denne laksetypen er en 
god del mindre, men en fantastisk artig 
fisk å få på flua. Som mat var dette den 
desidert største favoritten.

Nedgangen av ”kings” ble mer og 
mer markant. De siste to årene vi var 
der i juni måned, ble det faktisk bestemt 

Jan Inge Åsland og Ove Baardsen med kongelaks fra Karluk River, Kodiak.

Landskap fra Denali.
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at vi ikke fikk lov å ta opp noe som helst 
av denne fiskesorten. For mange ble 
dette litt nedtur, så derfor begynte vi å 
reise over i september måned i stedet. 
På denne tiden er det stor oppgang av 
en laksetype som de kaller ”Silver”, og 
her har oppgangen vært stabil og god 
i mange år. Denne laksetypen er mer 
lik den vi har her hjemme, og er også 
en utrolig god matfisk. Den blir ikke så 
stor som kings, men ligger ofte på 7-9 
kilo. Med lettere fiskeutstyr blir det en 
fantastisk opplevelse. Vi byttet da over 
til en annen elv som heter Ayakulik. Ei 
elv som er litt smalere og kortere og lig-
ger i et fantastisk naturskjønt område. 
Her ble det veldig mye ”catch and relea-
se”. Mothaker på krokene ble filt ned og 
fisken ble kjørt forsiktig så den skulle 
klare seg på sin videre ferd i elva. 

Annen hvert år er det også en veldig 
stor oppgang i Ayakulik av en laks de 
kalte for chum. Dette er en laks som er 
helt ubrukelig som matfisk og heldigvis 
tok den ikke på fluene våres heller. Det 
hendte en sjelden gang at vi fikk huket 
en på kroken, men som regel gikk vi 
klar av disse. Det som var så spesielt 
var de enorme mengdene av fisken som 
kom opp og som lå døde over alt i elve-
kanten. Det førte til en forferdelig lukt 
langs hele elva. For oss var dette nokså 
plagsomt, men for bjørnene så det ut til 
å være svært kjærkomment. De var sta-

dig nede i elva og hentet seg en godbit. 
I disse årene var bjørnene mye mindre 
påtrengende enn de årene hvor opp-
gangen av chum ikke var så stor, så på 
den måten var det litt greit for oss al-
likevel.

I den siste gjengen jeg hadde med 
over til Kodiak, var det kun en som 
hadde fått laks tidligere. Gutta sa til 
meg at kunne de bare få én laks i løpet 

av turen, ja da skulle de være godt for-
nøyde. Da vi kom oss inn i elva så jeg 
fort at vannstanden var langt over det 
som er vanlig på denne tiden. Elva rant 
raskt av gårde nedover dalen. Jeg fikk 
fort en litt dårlig magefølelse med tanke 
på fiskelykken. Etter å ha prøvd noen få 
kast uten antydning til napp, ble denne 

Grizzlybjørn som fanger laks i Brooks Falls.

Jens Petter Kjos med Silver Salmon 
på kroken i Ayakulik River på Kodiak.



88 Arktisk Magasin   1 - 2013

forsterket. Skulle dette bli min første 
tur med dårlig uttelling? Eller kunne 
forholdene bedre seg litt lenger ut i tu-
ren? Vi satte raskt kursen nedover elva, 
og etter en times tid fant vi vår første 
leirplass. Leiren ble rigget og da dette 
var unnagjort, kom kvelden sigende på. 
Som tradisjon har vi alltid med oss selv-

fanget kveite som er middag første da-
gen, så etter kort tid surret kveitefilete-
ne i panna og potetene kokte. Jeg hadde 
klart å skjule min usikkerhet om hvor-
dan fisket kunne bli, så humøret var på 
topp og latteren satt løst etter som his-
toriene kom på løpende bånd. De første 
bjørnene hadde allerede meldt sin an-
komst og for de fleste var derfor turen 
allerede blitt en stor opplevelse.

Da vi våknet neste morgen var det 
med stor glede jeg registrerte at elva 
hadde sunket betraktelig i løpet av 
natta. Og gleden skulle fort vise seg å 
være helt på sin plass. Etter å ha tatt et 
par sveip over kulpen rett utenfor tel-
tet, satt den første ”Silveren” på kroken. 
Med det lette utstyret som vi brukte, ble 
det en real fight hvor laksen til tider var 
mer over enn under vann. Noen minut-
ter senere var den trygt på land. Vi ble 
enige om å beholde laksen, som viste 
seg å være i overkant av syv kilo, til lun-
sjen i tilfelle vi ikke skulle få opp noe 
mer før den tid. Frykten for at vi ikke 
skulle få mer fisk med det første, viste 
seg å være helt ubegrunnet. Da lunsjen 
var klar, hadde faktisk alle fått sin før-
ste laks på land! Gutta var i utrolig godt 
humør og som reiseleder er det ikke 
noe som varmer mer enn dette. Fra nå 
av ville alt bli bonus!

Med et slikt eventyrlig fiske er det 
ofte litt vanskelig å få revet folk bort fra 
elva, og merkelig nok blir de sjeldent 
lei av å dra opp den ene laksen etter 
den andre. Etter litt om og men fikk 
jeg overtalt gjengen til å bli med på en 
topptur i fjellkjeden som ligger langs 
elva. Det er noen fantastiske fjelltopper Preben Tellefsen fileterer laks ved Karluk River.

Bent Olsen med Silver Salmon fra 
Ayakulik river på Kodiak.
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dekket av kortvokst gress. Når man har 
kommet seg gjennom vierkrattet som 
ligger i bunnen av disse toppene, er 
resten bare en drøm. Riktignok er det 
en bratt og tung tur opp, men beløn-
ningen med utsikten og vandringen på 
toppkammen gjør at det er verdt slitet.

På denne turen hadde vi med en kar 
som hadde bakgrunn som skarpskytter 
i militæret og livvaktstjeneste for stats-
ministeren, så han var den selvskrevne 
til å ta seg av geværet. Da vi startet på 
turen sa jeg til han at han ikke trengte å 
ta med seg geværet opp på toppen, for 

der oppe ville vi ikke møte på bjørn. De 
går langs elva på denne tiden og fisker 
sa jeg, men han ville ta den med uan-
sett. Da vi etter noe slit nådde toppen 
slang vi oss ned i gresset for å få pus-
ten tilbake. Få minutter etterpå sa en 
av guttene: Se der borte!!! Da vi snudde 
oss så vi en bjørn som satt rundt 20 
meter fra oss og kikket rart på gjengen 
som lå i gresset. Etter noen sekunder 
reiste den seg og tuslet rolig nedover 
lia. Man lærer så lenge man lever. Det 
å treffe på bjørnene på disse toppturene 
viste seg altså å være fullt mulig.

Da flyet som skulle hente oss i utlø-
pet av elven landet, hadde vi hatt noen 
utrolige dager i en villmark som kan 
ta pusten fra ethvert friluftsmenneske. 
Når det gjelder laksefisket, hadde vi tatt 
6-700 fisk i løpet av disse dagene. Da 
flyet letter fra elven er det med et smil 
om munnen jeg sovner inn til motor-
duren og våkner ikke før vi lander trygt 
i Kodiak by. En ny fantastisk tur i et 
fantastisk land, og jeg kommer garan-
tert tilbake!!! 

Trompetsvaner i Denali.

Jens Petter Kjos med nok en Silver 
Salmon på kroken i Ayakulik River.

Bald Eagle.



10 Arktisk Magasin   1 - 2013

KaJAKKEKSPEDISJON
Tekst og foto: Jon Simensen

Jeg er nok 
angrepet 
av polarbasillen …
En ny tur til Svalbard! Den andre i år og den tredje på under ett år. Svalbard er blitt 
en del av meg og jeg må stadig tilbake for å fotografere. Snødekte fjell i horisonten, 
en fjord, ei strand, ternenes enslige pip og kaklingen fra fuglefjellene. Det karrige, 
men intense livet. De lyse nettene, det skiftende været, den klare, rene luften.  Jeg er 
nok angrepet av polarbasillen …

Søndag 24. juli 2011
Sitter inne i teltet på sydsiden av Skans-
bukta. Det er kveld. Sola lyser opp 
Skansen på andre sia av fjorden samt 
fjella på østsia av Billefjorden.

Noe av den sørvestlige brisen har 
løyet, men det er fortsatt litt kaldt slik 
at dunjakka er på selv om det jo er juli 
og sommerferie!

Mandag 25. juli
Det er morgen og sola skinner fra en 
nær skyfri himmel. Jeg sitter i teltåp-
ningen iført kun makkoen. Det er en 
liten behagelig trekk slik at heten og de 
få fluene ikke er ubehagelig. Linjene fra 
gårsdagen var de eneste jeg greide å få 
ned på papiret.

Jeg skrev et par ord, duppet av og 
bråvåknet – leste det jeg hadde skrevet 
og skrev et par ord til, duppet av igjen 
og bråvåknet på ny. Slik fortsatte det 
6-7 linjer før jeg fant soveposen. Det 
ble lite søvn natta før slik at da leiren 
endelig var etablert her på sydsiden av 
Skansbukta, ble jeg sigen.

Fredagen før ble jeg møtt av Per In-
gar, som hadde reist opp med et tidligere 
fly og som derved hadde etablert seg 
med telt, leiebil og noe nødvendig inn-
kjøp. Vi hadde planlagt en ny padletur 

på Svalbard. Utsetting i Skansbukta med 
MS Langøysund var bestilt til søndag og 
henting med MS Polargirl i Pyramiden 
lørdagen etter. Deretter et par dager på 
fottur med utgangspunkt Longyearbyen.

Tirsdag 26. juli
Jeg sitter inne i teltet og drikker mor-
raskaffen. Det har blåst en god bris i 
natt slik at jeg har sovet godt med alle 
lufteåpninger oppe. Når sola skinner 
hele døgnet må man finne råd!

Svenskhuset med graven til 
de unge, svenske guttene.

Planen i dag er å utforske Skansen. 
Padlet i motvinden over fjorden og tok 
lunsjen ved hytta. Denne tilhører Sval-
bard jeger- og fisk, mens resten av byg-
ninger og materiale er kulturminne og 
derved fredet.

Dette gjelder og marmorgruva og 
gruveutstyret, samt en forlist båt som 
ligger i fjæra.

Disse ble behørig avfotografert. 
Selve fjellet Skansen er fuglefjell og 
måtte utforskes! Jeg fant en mulig trase 

En syk snadd.
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opp grusen ved å følge et vegeta-
sjonsbelte. Vel oppe tok jeg noen 
bilder, men oppholdet ble kortvarig 
da det haglet med løs stein rundt 
meg fra fuglene oppe i fjellet. En 
rask retrett til kajakken og hjem til 
teltet.

Onsdag 27 juli
Fottur! Jeg hadde sett meg ut Mya-
dalen med mulig retrett om Per-
dalen. Tok derfor kajakken over 
Skansbukta og fulgte Myadalselva 
inn dalen. Veldig greit å gå i starten 
og tok etter hvert en høy rute inno-
ver. I enden av dalen ble det svært 
bratt og terrenget bestod for det 
meste av små, løs, sylskarp spreng-
stein. To skritt opp og ett tilbake. 
Jeg tok til fornuft og snudde. Etter 
kartet skulle Perdalen være enda 
verre, slik at valget ble enkelt.

Vel nede fra Myadalen tok jeg 
brinken over til Skansdalen og fulg-
te denne nordvestover til jeg så inn 
i Perdalen. Denne var så bratt at om 
jeg hadde returnert her måtte jeg ha 
gått elva nedover. Bra jeg snudde i 
tide!

Det var mange fotomotiver inn-
over Skansdalen! I enden av dalen 
kastet to brune fosser seg ned i en 
slukt. Da vet jeg hva jeg har å gjøre 
her neste gang!

Torsdag 28. juli
Padledag! Jeg forserte strekket fra 
Skansbukta til Lykteneset. Nå gjen-

står kun en formiddagspadling til 
Pyramiden i morgen.

Det er trist å forlate en såpass 
flott leirplass. Leirplassen her på 
Lykteneset er også flott med pano-
ramautsikt til Nordenskiöldbreen 
og fjellene på andre siden av Bille-
fjorden, men er mer vindutsatt og vi 
måtte slå opp teltene på grusmark.

Det er en stor fordel å ha BC her 
på Svalbard. Det tar svært lang tid å 
etablere leir. I og med at teltene må 
settes opp på grusen for å unngå å 
belaste den sårbare vegetasjonen 
må de forankres skikkelig med 
stein på stormmattene. Det tar tid. 
Men det som selvfølgelig tar mest 
tid er snubleblussene. 20x20 meter 
rundt teltene med mellomstolper 
for at sena ikke skal subbe bakken. 
Godt å krype inn i teltet etter alt 
dette balet. Middag, kaffe, turbok 
og en liten akevitt. Sur sørøstlig 
vind, i morra containerhotell.

Fredag 29. juli
En fantastisk formiddag på et fan-
tastisk sted! Sitter på en brink og 
skuer utover Billefjorden. 

Det ble gradvis mildere i går 
kveld. Vinden løyet slik at vi satt 
ute ved bålet til langt på natt. Våk-
net i dag tidlig av at sola bakte på 
teltduken.

Containerhotellet i Pyramiden! 
Tre blå containere satt sammen til 
fem firemannsrom og med enkel 
dusj- og toalettløsning. En meget 
spesiell opplevelse!

Polarlomvikyllinger klare til å 
hoppe ut fra reirhylla.
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Det er likevel hyggelig å komme 
tilbake til et befolket Pyramiden. 
For andre gang ankom jeg Pyrami-
den med kajakk. Denne gang fra 
sør og jeg må innrømme at det er 
mye triveligere nå hvor det er folk 
her!

Sønnavinden dro seg opp ut-
over dagen slik at forseringen fra 
Lykteneset til Pyramiden skjedde 
relativt uanstrengt. Måtte lete i den 
folketomme byen før vi fant russis-
ke Yuri – som vekte bardama og Di-
mitri – ’the hotell manager’. Etter en 
øl på baren servert av en bråvåknet 
russisk kvinne ruslet vi ned på dette 
containerhotellet hvor Dimitri had-
de låst opp et firemannsrom vi fikk 
disponere for oss selv. Deretter dusj 
og rene klær. Livet er levelig!

Pyramiden lørdag morgen. Et-
ter frokost og en liter kaffe tok jeg 
med kamera og gevær for å utfor-
ske Pyramiden. Svømmebassenget 
gjorde inntrykk. Bygd i 1987 og i 
bruk i kun 10 år. Det er kveld og jeg 
oppdaterer turboka etter å ha til-
brakt noen timer sammen med nye 
bekjente inne i felleshuset.

Søndag 31. juli
Tid for pakking og vente på MS Po-
largirl. Denne kom noe forsinket på 
grunn av isforholdene i Adventfjor-
den og jeg slo av tia med å snakke 
med Dimtri og Yuri – førstnevnte 
studerte geografi i St. Petersburg, 
sistnevnte religion i Moskva. Di-
mitri var for øvrig med Thomas og 
Harald fra TV2s Senkveld på Sval-
bardtur. Programmet ble vist for en 
tid tilbake.
Hyggelig seiltur tilbake til Long-
yearbyen. Bra fotoforhold, men 
måtte bruke noe tid på å oppda-
tere meg fra de andre reisende på 
det som hadde skjedd i Oslo og på 
Utøya.

Benjamin – kajakkutleier, ventet 
på oss på kaia og brakte oss og utsty-
ret til campingplassen. Skikkelig ser-
vice for 120 kroner.

Mandag 1. august
Våknet til tjukk tåke. Bestemte 
meg derfor for å bruke dagen til 
fotografering og ruslet stranda mot 
Adventpynten og Longyearbyen. 
Det var drivis i Adventfjorden, men 
motivene var likevel ikke enkle.

Jeg hadde kommet fram til Is-
dammen og tok kursen innover 

Jon i friskt driv i kajakken på Billefjorden.
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Gruvedalen for om mulig å finne foto-
motiver der. I og med at de slett ikke 
fantes der heller slo det meg etter å ha 
sett på kartet: Gruvedalen fører jo opp 
mot platået ved Trollsteinen. Kanskje 
jeg skal gå dit i stedet?

Gikk bekken i bånn av dalen til å 
starte med. Etter hvert smalnet denne 
til og ble vanskelig å gå slik at jeg måtte 
opp i fjellsia. Denne var heller ikke grei. 
Steina var løse og hele sia satte seg i be-
vegelse idet jeg forsøkte å forsere. Ikke 
mulig!

Kravlet meg til slutt ut av uføret og 
opp på noe fastere fjell der steina lå noe 
mer i ro. Dette er neppe standard rute til 
Trollsteinen! Kom meg etter hvert over 
på grasdekt fjell og da verden ble flat og 
jeg var på platået ble det lettere å gå.

Trollsteinen så på avstand ut som 
en varde, men var nok 10 meter høy og 
5 meter brei. Et skikkelig toppunkt av 
noe som så ut som skifer. Kløv opp på 
toppen og avfotograferte sekken som 
bevis på at jeg hadde vært der.

Deretter greit ned mot Larsbreen, 
men holdt en litt for vestlig kurs der 
breen sluttet. Breer må enten krysses 
høyt oppe eller over elva langt nede. 

Der breen blir elv er det alt for kvabbete 
og utrygt. Måtte derfor gå tilbake for å 
finne en bedre rute.

Endelig Nybyen. Fortsatt mer enn ei 
mil til campen, men bestemte meg for å 
gå og la taxi være taxi.

Tirsdag 2. august
Fotograferingsdag! Skydekket var lavt 
fra morran slik at toppturer uansett ikke 
var aktuelt.

Ruslet langs stranda mot Bjørndalen 
og fikk etter hvert til noen av motivene 
synes jeg. Spent på resultatet.

Da klokka nærmet seg 15 startet jeg 
å gå den halvannen mila til sentrum for 
å levere våpenet. Greit å få levert Mau-
seren i dag for å slippe stress før inn-
sjekkingen i morra. Feiret den våpenfrie 
tilværelsen med en fiskemiddag og et 
par øl på kroa. Taxi til teltet!

Onsdag 3. august
Longyearbyen Lufthavn.
Da har jeg sjekket inn og også denne 
Svalbardturen er over. Det ble et bra re-
sultat rent fotografisk, men jeg er ikke 
i mål med billedserien min ennå – hel-
digvis!

 

Landskapet på Svalbard er så 
annerledes og så fotogent at 

jeg synes det er utfordrende å ta 
gode bilder. De første bildene 

Landskapsfotografering på Svalbard

fra Svalbard ble derfor litt klisjeaktige 
og ganske likt det jeg har sett andre 
fotografer har gjort.

Jeg hadde lyst og motivasjon til 

å gjøre noe med det og reiste 
derfor flere ganger tilbake for å 
trenge inn i landskapet og av-
bilde det på min måte. Jeg fo-
tograferer Svabardlandskapet i 
sorthvitt, mens bilder fra turene 
tar jeg i farger.

Jon Simensen

Jeg har reist mange ganger til Svalbard. Det har blitt pad-
leturer, fotturer, skiturer, båtturer og tur med snøskuter. 
Felles og målet for alle turene er fotograferingen.

Containerhotellet i Pyramiden. 
Bjørnesikkert!

Den idylliske leirplassen i Skansbukta.
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FiskeEKspedisjon  
Tekst: Joakim Seldal Foto: Joakim Selda og Ståle Idsøel I gigantenes

rike ...

I øst-enden av Store Slavesjø i Canada ligger Frontier Fishing Lodge. Bygget opp 
på et sted der ulvene aldri er langt unna og hvor svartbjørnene er på toppen av 
næringskjeden. Den sagnomsuste elva ”Snowdrift River” har sitt utløp et stein-
kast fra trehyttene. Kanskje satte Helge Ingstad opp teltet sitt i nærheten da han 
jaktet i samme område på 30-tallet. Kanskje har også han fisket harr i elvemun-
ningen eller kanadarøye litt lenger ute i innsjøen. Kanskje har han også hørt ulve-
uling på kveldstid mens han satt ved siden av sitt knitrende bål smattende på pipa 

DOBBEL ACTION: Da det hugget på hos både Joakim og Lars Eirik,  ble det spenning om bord i båten. Vekta viste til slutt åtte og ni kilo.

Nærmeste by er Yellowknife, 
over 80 mil unna. Mellom 
byen og campen er det ube-
rørt natur så langt øyene 

kan se og langs hele ruten strekker le-
gendariske Store Slavesjø seg. En innsjø 
med fisk i tungvektsklassen. Ekte mon-
stre som vi fire siddiser er på jakt etter. 

Se der!
Etter nærmest endeløse timer i fly fra 
Stavanger til Canada er vi på ny oppe 
i lufta. Denne gangen i et propellfly av 
klassen Dash 8. Piloten tipper nesetip-
pen av flyet nedover rett mot en kort, 
men lang nok rullebane midt i øde-
marka. Lars Eirik Seldal, Ståle Idsøe, 
Tore Idsø og meg selv begynner å svette 
i hendene når vi ser ned på alle vikene 
og de potensielle fiskeplassene som ser 

meget lovende ut. 
- Se der! Rundt den øya står det ga-

rantert en røye på over 20 kilo, roper 
nærmest Tore. Jeg ser over på foreldre-
ne våre og det gnistrer i øynene deres.

- Nå begynner det, sier Ståle med et 
smil som er kraftigere enn vanlig. 

Idet vi strekker oss spenningsfylte 
ut av flyet treffer Ståle og Tore noen de 
har møtt før. De har nemlig opplevd å 
fiske her tidligere og de treffer en gam-
mel amerikaner og han har nyheter som 
får blodet til å bruse. Han har fått en 
kanadarøye på nesten 25 kilo eller 49 
pund som han selv kaller vekta. 

Hva vi kommer til å få på kroken, er 
det bare tiden som vil vise. 

”Småfiskene”
Vi kaster bagasjen inn i hyttene og set-

ter på de nye gigantslukene vi har kjøpt. 
Slukskjeene er ikke langt unna 20 cen-
timeter lange og trippelkroken er stor 
nok til at de gigantiske elgene i områ-
det vil føle seg truet. Vi står ivrige på 
bryggekanten, ventende på at en guide 
skal legge inntil. En kar med solbriller 
og caps inviterer oss opp i båtene hans. 
Sigaretten henger mellom leppene og 
regnbuksene vitner om at han har dratt 
storfisk opp i båten for kort tid siden. 
Lars Eirik og jeg, far og sønn, setter 
oss i de to stolene i midten av båten og 
guiden Mike vrir håndleddet som gjør 
at den 15 fot lange båten freser utover. 
Nå begynner fiskedrømmen for alvor. 

Jeg kaster ut en wobbler, mens far 
slipper ut en sølvskje bak båten som går 
i perfekt dorgefart. Vi runder en liten 
odde og da smeller det. Stanga mi får 
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en fin bøy og fisken som er i andre en-
den av snøre kjennes pen ut. Etter noen 
mindre utras kommer den inn, en røye 
på rundt to kilo. Jeg er nærmest i eksta-
se etter å ha fått en fisk inn til båten i lø-
pet av bare få minutt. Mike fester tanga 
i trippelkroken og røsker den ut av kjef-
ten på fisken. Der ser jeg den svømmer 
sin vei uten å få den opp i båten. 

- Thats a babyfish. Just wait guys, 
sier Mike med en rolig stemme i det han 
fyrer opp en ny sigarett. 

Turens første fisketur blir bare noen 
timer lang, men nok til å sette oss fire i 
fyr og flamme. Rundt 50 røyer drar vi 
to opp, men ikke de i tungvekterklassen. 
Når vi legger til kai igjen står Tore og 
Ståle klarer for å høre om vi har fått fle-
re og større fisker enn dem. Vi fikk flere, 
men med et nødskrik. De har nemlig 
også dronghalt kanadarøye, men ingen 
monstre. Tore er lettet over å høre at vi 
ikke kommer hjem med en premiefisk. 
Vi fire har nemlig brukt hele flyturen fra 
Norge til Canada på å diskutere hvem 
som er den beste fiskeren og hvem som 
kommer hjem med størst fangst. Vinner 
ikke Tore blir det nok en meget lang fly-
reise hjem. 

Ny dag, nye muligheter
Etter en så godt som søvnløs natt er vi 
klare for å innta Store Slavesjø på ny. Vi 
fire deler to guider og to båter. Idsøbåten 
som vi kaller båten til Tore og Ståle blir 
ført av Tom. En ivrig og smålig gal guide 
som sammen med vår guide Mike setter 
båten i fullt turtall mot nye jaktmarker. 
Etter en liten time på speilblankt hav, 
kaster vi slukene uti, fulle av forventning. 

- Der sitte ann, roper far i det han 
rykker til for å feste trippelkroken. 

Bøyen i stanga og rykkene vitner om 
at det er en solid fisk som har latt seg 
lure av sluken. Jeg har allerede fått opp 
mitt snøre og har videokamera i et godt 
grep. 

Med litt pumping og slåssing kom-
mer fisken opp til båten. Mike lirker fin-
grene inn i gjellene på fisken og lemper 
den i båten. En flott fisk på rundt seks 
kilo. Far får nå holde fisken foran meg 
med kamera og den hvithodedeørnen 
som seiler forbi i bakgrunnen legger 
ikke en demper på stemningen i alumi-
niumsbåten.

Etter å ha dratt opp noen mindre fis-
ker har vi også klart å få noen fine lunsj-
fisker. To eksemplarer på tre til fire kilo 
er perfekte på bålet når vi legger til land 
på en øde øy der Idsøbåten venter på å 
tilbrede lunsj. Guidene Mike og Tom 

IDYLL: Frontier Fishing Lodge ligger 
idyllisk til ved bredden av Great Slave 
Lake. For den tørste fiskeren finnes det 
muligheten til å ta seg en øl i baren. 
 

setter i gang med å finne ved til bålet 
og fileterer røyene. Det røde kjøttet gir 
Ståle som selv er kokk vann i munnen. 
Guidene griller fiskene og steiker pot-
etterninger sammen med løk og bok-
sene med tomatbønder godgjør seg 
blant de dansende flammene. Vi før 
servert hver vår tallerken og etter fem 
minutter uten et eneste ord er vi fire 
enige om at dette er det beste vi noen 
gang har smakt. 

Three humps
En times båttur fra campen kommer vi 
til tre odder med tre tilsvarende viker 
som peker mot det åpne havet av fersk-
vann. Vi dorger i et rolig tempo langs 
hver enkelt odde og plutselig ser vi bun-
nen. Far og sønn henger over hver sin 
rekke og med ørneblikk speider vi etter 
bevegelse. Ut av intet får vi øye på en 
stor skygge, og plutselig en til. Under 
båten svømmer røyer stor som låvedø-
rer og vi ser på hverandre og rister på 
hodet samtidig som smilene kommer 
fram. 

- Dette er helt sinnssyk. Se på det 
beistet, sier far. 

Med store øyne speider vi videre 
og bang, der hogger det til hos far. Han 
dorger med en syv fot lang stand som 
egentlig er laget for småfiske, men hva 
gjør man ikke for å få en ekstra heftig 
kamp og opplevelse. Røya på nærmere 
syv kilo kommer opp i båten og hvor-
for snøret eller stanga tålte påkjennin-
gen skal produsentene ha skryt for. 

Like etter hugger det også i min 
stang. Fisken kommer med et vold-
somt utras og jeg kikker bort på Mike 
som forteller at dette er nok en stor 
fisk. For de største stuper rett ned i dy-
pet. Jeg pumper det jeg er god for, men 
fisken mister ikke kreftene fort. Opp 
og ned går det, til vi endelig får se litt 
farge i det ellers klare vannet. Mike fin-
ner denne gangen fram håven og lem-
per fisken opp i båten. I mine øyne er 
den ni kilo tunge fisken en kjempe og 
jeg knuser min tidligere rekord på røye. 

I det vi lar ruggen få tilbake friheten 
sin seg vi at det er action i den andre 
båten også. Ståle og Tore står begge i 
båten og denne gangen er det Tore som 
har fått på fisk. Den unge fiskeren gjør 
som han mange ganger har gjort tidli-
gere og får fisken i båten etter en god 
kamp. Hvor stor fisken er vet jeg ikke, 
men den var av fin størrelse for Tore 
strekker hendene i været etter at han lar 
også den få svømme tilbake ned i dypet. 

Harr-riket

HEFTIG KAMP: Joakims fisk på åtte kilo 
stupte til bunn når kroken festet seg. Når det 
skjer vet man at en stor røye har tatt agnet.

PRAKT EKSEMPLAR: Lars Eirik fikk 
opp røya på åtte kilo etter en hard 
kamp. Men den var ikke stor nok til å 
få båtens største.

BABY FISH: Her viser Ståle og Tore 
at det finnes mindre røyer i innsjøen. 
Gjennomsnittsvekta ligger på 4,5 kilo. 
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ingenting om at syv fisker lot seg friste 
av tørrflua, så lenge de ikke var større en 
hans. Dermed legger han seg den kvel-
den som harr-kongen i gjengen. 
Vannets hai 
For Tore og Ståle startet dagene med 
en times gjeddefiske. Dette for å varme 
opp muskler og skjelett for håndtere de 
virkelig store ørretene.

- Det er helt rått. Hele viken kokte av 
fisk og vi hadde fisk på nesten hvert kast. 
Vi fisket med imitasjoner av mus, frosk, 
spiseskje med krok, fluer og gjeddene tok 
på alt. Den største vi tok veide seks kilo, 
men vi så fisk og kjørte fisk som var mye 
større, forteller Ståle ivrig. 

Den store
Jeg ledet kampen om å få turens største 
med en røye på ni kilo. Men det tredje 
dagen var kokkens dag. 

Guiden til Ståle og Tore, Tom måtte på 
et toalett besøk på land og Tore var ikke 
sen med på få uti redskapen. Det slo til 
med en gang, den første på fire og en halv 
kilo og de to neste på seks kilo. Noe som er 
helt rått å få til på en kort tissepause. Da 
guttene kommer seg i båten igjen, tar det 
ikke lang tid før Tore har fisk på igjen, men 
den store fisken sliter seg løs. Så var det fa-
rens tur. Det slo på noe skikkelig, det føyk 
ut med snøre og han hadde problemer 
med å holde på utstyret. Etter 20 minut-
ter ville fisken ikke mer og sa takk for seg. 
Det tok ikke mer enn et kvarter så slo det 
på Ståles stang igjen. Denne gang gikk det 
bedre fisken kom opp i båten. Vekta viste 
13 kilo. Noe som er fire kilo mindre enn 
rekorden hans fra 2009 på utrolige 17 kilo!

Siste sjanse
Vår guide Mike vet om et sted der virke-
lig stor røye svømmer rundt. Påhengs-
motoren med 50 hestekrefter går for 
fullt i retning ”23 mile”. Etter noen mi-
nutter kjenner vi noen napp i snørene, 
men ingen sitter fast. Plutselig røsker 
det til i stanga til far. Det er en stor en. 
Som vanlig knaller den ned i dypet og 
når han snur seg og gliser seg mot meg 
tar noe agnet mitt og. Snøre strammer 
seg og snella begynner å hyle kraftig. 
Dette er drømmen. Begge med stor fisk 
på hver stang og en guide som er ørlite 
forvirret over hva han skal gjøre. Fis-
kene går heldigvis hver sin vei og vi slip-
per å bytte plass i båten. Begge er store, 
for det vil bare ned i dypet, uansett hvor 
mye press vi legger på dem. 

- Denne må være over 10 kilo, sier jeg.
- Ja, det tror jeg denne og er, svarer far. 
Hans kommer opp først. En rugg, 

men ikke så stor som vi først trodde. Så 
kommer min. Nå er vi at Mike begynner 
å bli mer forvirret. Hvilken fisk skal han 
ta med håven?

Han får far sin fisk å båten og sek-
under etter er røye nummer to om 
bord. Vekta viser åtte og ni kilo. Røye på 
over 10 kilo ble det ikke, men fangsten 
fortjente en ”high five”. 

Like etter er vi på nytt borti stor 
fisk. Det smeller i far sin stang, men 
sekunder etter at et kraftig utras begyn-
ner blir snøret slakt igjen. Så er det min 
tur. Jeg merker en smånapping, nesten 
som lange i havet som prøvesmaker på 
agnet. Så plutselig kommer det et vold-
somt utras og jeg hogger til, men det er 
ikke nok. Fisken fortsetter og jeg klarer 
nesten ikke å holde stangtuppen over 
vannoverflaten. Like fort som den tok, 
forsvant den igjen. Det var den fisken 
jeg var på jakt etter, men sånn er det å 
være fisker i gigantenes rike. 

”Kongeveggen”
I matsalen på basecampen henger det 
utstoppede giganter på alle veggene. 
Svære gjedder viser fram tennene, mens 
røyer like tykke som lange viser sine 
majestetiske farger. Som en påminnelse 
om hvem som er den dyktigste fiskeren 
eller med mest flaks, er en tavle hengt 
opp på veggen. Der noteres alle fiskene 
på 10 kilo eller tyngre som er tatt i løpet 
av den siste uken. Min fisk på ni kilo står 
oppført, det samme gjør Ståles. Til Tores 
store forargelse, men til vår fornøyelse. 
Ukas største går til en amerikaner som 
drog opp et beist på nærmere 15 kilo.

Etter en lang dag med dorging setter vi 
oss utenfor vår hytte. Der deler vi noen 
øl og noen små skvetter akevitt. Eieren 
av campen rusler forbi med hunden sin 
og sier til oss at harr vaker i munningen 
av Snowdrift River og legger til at det er 
bare for oss å låne en av båtene. Det tak-
ker vi selvfølgelig ja til og jeg rasker med 
meg fluestanga og knytter ivrig på en 
tørrflue. 

Tore er den dreven harrfisker og vet 
akkurat hva fisken liker. Han fester på 
en liten spinner og kaster den nøyaktig 
der fisken vaker. Jeg står med en en-
hånds fluestang og gjør det samme. 

I det jeg drar flua forsiktig inn i mot 
båten ser jeg en ryggfinne kommende 
som en torpedo. Flua forsvinner fra 
vannskorpa og snella begynner å lage 
lyd. Far er rask med å hente fram video-
kameraet og filmer unner vann. Der får 
vi se den karakteristiske ryggfinnen til 
harren som svaier i vannet som et seil. 
Etter litt mer filming får vi fisken opp i 
båten og det viser seg å være en trofe-
fisk. Den måler nemlig 18 inches, akku-
rat stor nok for at noen kunne tenkt seg 
å henge den på veggen. 

Han sier det ikke, men denne fang-
sten får Tore til å tenne på alle pluggene. 
Han kaster og kaster. Det skal gi uttelling. 
Den tynne stange spenner seg plutselig 
og det kommer noen utydelige lyder ut 
av Tore. Han har på fisk og den kjennes 
ut. Han drar i land det han selv kaller en 
skikkelig fisk. Så fort den kommer i båten 
roper han på målebåndet fra pappa Ståle. 
Han måler harren i løpet av sekunder 
og snur seg med et konstaterende blikk. 
Fisken måles til 20 inches. Han bryr deg 

Tore med en flott gjedde.
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Planen er å starte ved Roald 
Amundsens skute Maud, 
som fortsatt ligger rett 
utenfor Cambridge Bay. 
Derfra fortsetter turen øst-

over på sjøisen mot Gjøa havn. Vi vil 
veksle mellom å gå på sjøis og med 
tundra under føttene. En skitur i Nord-
vestpassasjen har en rekke utfordringer 
å by på. Det er generelt kaldt, med snitt 
temperatur på minus 22 grader i perio-
den vi skal være der. Vi må også regne 
med å gå i skruis og med mulighet for 
å møte isbjørn, moskus og caribou. For 
at turen skal være både trygg og ikke 
bli for anstrengende for Simen, har vi 
satt av hele 27 dager på å tilbakelegge 
de 400 kilometerne.

Et av målene for turen er å sette 
fokus på fysisk aktivitet blant psykisk 
utviklingshemmede. Mange psykisk 
utviklingshemmede sitter mye stille, 
og vi håper denne turen vil bidra til å 
inspirere andre til å økt fysisk aktivitet 
og eventyrlyst.

Ekspedisjon med mening
I april skal Morten Johansen ut på en ekspedisjon uten-
om det vanlige. Sammen med sin gode venn Halvor 
skal han være guide for to brødre som skal gå på ski 400 
kilometer gjennom  Nordvestpassasjen. Simen som er 
ekspedisjonens hovedperson, er psykisk utviklingshem-
met, har celebral parese, epilepsi, cøliaki og minus 14 på 
begge øynene.   På tross  av  sine  store  utfordringer er 
Simen en hardhaus som elsker å være på lange vinterturer.

Les mer om ekspedisjonen og oss på:
www.himmeljegerne.no
www.walkover.no

Deltagere bak fra venstre: Halvor Marius Hagen, Siggurd Solheim Askhus og 
Morten Johansen. Foran brødrene Lars Martin Tannæs-Fjeld og hovedpersonen 
Simen Tannæs-Fjeld.

“På ski gjennom Nordvestpas-
sasjen - 400 kilometer blant 
isbjørn,polar-rev og skru-is”
Hovedmål: To brødre, der den ene 
er psykisk utviklingshemmet, skal 
gå på ski 400 kilometer blant is-
bjørn, polar-rev og skru-is mellom 
Cambridge Bay og Gjoa Havengjen-
nom Nordvestpassasjen i Canada. 
Med seg har de et team på tre mann 
for å bistå sikkerhet og fremgang.

De tre viktigste grunner 
for prosjektet:
1. Å bli den første psykisk utviklings-
hemmede som gjennomfører en len-
greekspedisjon i arktiske strøk.
2. Sette fokus på fysisk aktivitet hos 
psykisk utviklingshemmede i Norge.
3. Å samle inn eventuelt overskudd 
til å fremme psykisk utviklingshem-
medesrettigheter og liv i fattige land.
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Ekspedisjoner i arktiske strøk 
I  over 30 år har klubbens medlemmer reist til villmarksområder i Alaska og Canada, samt andre arktiske strøk. Ønsker 
du  opplysninger eller kontakt med noen av gruppene,  kan  du  henvende deg  til redaksjonen  eller styret i klubben.

B
eg

yn
ne

ls
en

Karl Jørgen Aanderaa, Tom Stemre       NWT Padlet Coppermine River  1979
Svein Wilhelmsen, Bent Nordbø,  
 Tor O.  Ahlgren, Øystein Fjelstad, 
 Bård Krogshus, Kjetil Gregersen  NWT Padlet Coppermine River  1980           
 Tom Stemre, Geir Randby,  Padlet Mackay Lake via Back River  
 Helge Akerhaugen og Arild Groven NWT til Gjøa Haven  1981
 Morten Brekke,  Iver Løchen,  Overvintret, bygget en tømmerkoie, jaktet  
	Lars	Brekke	og	Wenche	Haugan									 Yukon	Territory	 og	fisket.	Padlet	MacMillan	River	 1981	-	82

Ekspedisjonslisten har gjennom 30 år blitt så lang og tok så stor plass i bladet, at redaksjonen bestemte seg for å bare bruke to 
sider til denne listen. Øverst står vår historiske begynnelse med de første ekspedisjonene. En komplett liste, inkludert årene i 
mellom 1982 og 2005, finner du på hjemmesiden www.arktiskvillmarksklubb.no/om.html ,  hvor du kan laste ned oversikten.
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Lars Brekke BC Snøskuterferie Surprise Lake 2006
Gjermund Røsholt og Håkon Bergø Nunavut Padlet Back River 2006
Øystein	Horsberg	m.fl.	 Alaska	 Pelsjegerliv	i	Takotna/Villmarksskole	 2006	
	Øyvind	Eriksen	m.fl.	 Grønland	 Fiske	i		elva	Quartoq				     www.villmarkstur.com 2006
Kjartan Bergsvåg og Rune Bergstøl Nunavut, NWT, Padleekspedisjon           
  Yukon og Alaska Nordamerika på tvers med kano 2005-2006
 Espen Paulsen, Arild Asp, Jon Rui 
Erik	Lillebrekke	m.fl.	 Nunavut	 Padlet	Quoich	River	 2006
Morten	Brekke	m.fl.	 New	Zealand	 Hjortejakt	-	besøkte	Mt.	Cook,	høyeste	fjell	på	NZ		2006
Harald	Ledsåk	m.fl.	 NWT	 Padlet	på	Great	Bear	Lake,		Great	Bear	River	 2006
Jon	Simensen	m.fl.		 Grønland	 Padlet	nordlige	delen	av	Diskobukten	 2006
Morten	Brekke	m.fl.	 Russland,	øst-Sibir	 Filmet	bjørnejakt	ved	Magadan						www.taiga.no 2007
Espen	Paulsen	m.fl.	 NWT	 Padlet	på		Store	Slavesjø		 2007
Torleif Rognsøy Alaska Jakt på caribou og fjellsau 2007
Odd	Løvseth	 BC	 Jakt	på	svartbjørn,	fiske		Anahim	Lake	 2007
Øystein	Horsberg	m.fl.	 Alaska	 Pelsjegerliv	i	Takotna/Villmarksskole	 2007
Arild	Asp	m.fl	 NWT/Nunavut	 Padlet	Coppermine	River	 2007
Vigdis og Sigbjørn Berentsen Yukon Villmarksferie Carpenter Lake 2007
Truls	Johansen	m.fl	 NWT	 Padlet	Yellowknife	River	 2007
Øystein	Køhn	m.fl.	 Quebec	 Padlet	og	fisket	på	Labradorhalvøya	 2007
Reidar	Martinsen	 BC/Yukon	 Fottur	og	gullgraving	 2007
Harald	Ledsåk	m.	fl.	 Alaska	 Padlet	Middelfork	River	 2007
Lars	Eilif	Hofstad	m.fl	 Yukon	 Villmarksferie	Ittlemit	Lake	 2007
Bent	Thorkildsen	m.fl	 NWT	 Padlet	på	Great	Bear	Lake,	Great	Bear	River	 	
   og Mackenzie River 2007
Pål Bjørn Olsen, Inge Hammersmark 
Kåre	Bjelland	og	Ole-Martin	Holmen	 Alaska	og	Yukon	 Rundreise	med	bil/padlet	McQuesten	River	 2007
Morten	Brekke	og	Lars	Kristiansen	 Yukon	 Kano/fotturer	i	Cassiar	Mtns.	og	padlet	Wolf	River	2007
Espen	Paulsen,		Ole	Kristian	Rønningen	m.fl.	NWT	 Padlet	den	gamle	kanoruten	opp	til	Elgsjøen	 2008
Bent	Thorkildsen	m.fl.	 Svalbard	 Fottur	Longyearbyen		-	Barentsburg	 2008
Odd	Løvseth	,	Per	Gunnar	Voll	 BC	 Fisket	laks	i	Dean	River	 2008
Per Otto Engh , Mona Ludvigsen Yukon Padlet Teslin River 2008
Øystein	Køhn	m.fl.	 NWT	 Padlet	Tunulic	River,	Labradorhalvøya	 2008
Lars	Brekke	m.fl.	 Yukon	 Villmarksferie	Long	Lake	 2008
Arild	Asp,	Jon	Rui	m.fl.	 Alaska	 Padlet	Sheenjek	River	 2008
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Amund	Asdøl	m.fl.	 Alaska	 Padlet	Noatak	River	 2008
Marius	Johansen	m.fl.	 Argentina	 Besteg	Aconcagua	(6962	moh)	www.7topper.no 2008
Jørgen	Kildahl		m.fl.	 NWT/Nunavut	 Padlet	Coppermine	River	 2008
Harald	Sveen	m.fl	 Alaska	 Villmarksferie	Katmai	najonalpark,		
   Admirality Island 2008
Erlend	Røsholt	Andersen	m.fl.	 Alaska	 Padlet	Chilikadrotna	og	Mulchatna	River	 2008
Jon	Rui	,	Arild	Asp	m.fl.	 Alaska	 Padlet	Sheenjek	River	 2008
Harald	Ledsåk	m.fl.	 Alaska	 Padlet	Middelfork	River	 2008
Paul	A.	Nilsen	m.fl	 Alaska	 Padlet	John	River	 2008
Thorleif Rognsøy Alaska Vårbjørnjakt Brooks Range 2008
Jon	Simensen		 Grønland	 Vandret	(Johan	Dahls	Land),	padlet	(Narsaq)	 2008
Hanne	Porsholdt	Jensen	 NWT	 Opphold	ved	Store	Slavesjø/padlet	Nahanni	River	 2008
Hanne	Porsholt	Jensen,	Vegar	Hvamb	m.fl	 NWT	 Padlet	Horton	River	 2008
Hanne	Porsholt	Jensen	m.fl.	 Yukon,	BC,	Alaska	 Padlet	Tatshenshini	River	 2008
Morten	Brekke	m.fl	 USA/Svalbard	 Villmarksferie	Rocky	Mt/Longyearbyen-Barentsburg	

2008
Espen og Ronny Paulsen, Stig H. Andersen NWT Padlet  Lockhart River 2009
Jon Simensen Svalbard Padlet havkajakk i Nordre Isfjorden nasjonalpark 2009
Arild	Asp	m.fl	 NWT	 Padlet		Kazan	River	og		Maguse	River	 2009
Reidar	Martinsen	 BC	 Villmarksopphold	Willow	Lake	 2009
Øystein	Køhn	 Quebec	 Jaktet	elk	 2009
Ole Kristian Rønningen NWT Høsttur ved Florence Lake 2009
Morten	Brekke	 Newfoundland	 Villmarksfilming	elg/elgjakt		    www.taiga.no 2009
Hermund	Slaatsveen	m.fl.	 NWT/Nunavut	 Padlet	Back	River	       back-river2009.com 2009
Reidar	Martinsen,	Oskar	Bråthen	 Yukon/Alaska	 Bilferie	 2010
Espen	Paulsen,	Erlend	Angelsen	m.fl	 Grønland	 Seileekspedisjon	til	Grønland	 2010
Pål Bjørn Olsen m.f. Svalbard Seiltur rundt Spitsbergen 2010
Morten	Johansen	m.fl.	 Grønland	 På	ski	over	Grønland				 www.7topper.no 2010
Tomas	Rudsro,	Einar	Horsberg	m.fl	 Alaska	 Padlet	Noatak	River	 2010
Arild	Asp,	Jon	Rui	m.fl.	 NWT	 Padlet	Idaa	Trail	 2010
Bent	Torkildsen	m.fl	 NWT	 Padlet	Snowdrift	River/besøkte	Elgsjøen	 2010
Kjell Bull, Arild Nielsen Alaska Padlet Bettles og Kuyukuk River 2010
Dan	Skumlien	m.fl.	 USA/Canada	 Diverse	fotturer/kanoturer	 2010
Lars	Brekke,	Tor	Ivar	Simonsen,	 Yukon/Alaska	 Rundtur	med	bil	
Thomas	og		Cato	Rachlew	m.fl.	 Yukon	 Villmarksopphold	JoJo	Lake	 2010
Øyvind	Eriksen	m.fl.	 Svalbard	 Fottur	 2010
Morten	Brekke,	Kåre	J.	Egeland	m.fl	 Yukon	 Villmarksopphold	JoJo	Lake/biltur	Dawson	City	 2010
Lars og Morten Brekke Yukon Gjensyn med tømmerhytta de bygde i villmarka 2010
Gard Thomassen og Oddgeir Kaspersen Alaska Padlet Noatak River 2010
Espen	Paulsen	m.fl.	 Island,	Færøyene	 Seilbåttur	 2011
Svein Fiskeseth, Rolf Andersen Alaska Padlet Chilicadrotna og Mulchatna River 2011
Morten Brekke, Kåre J. Egeland,    
	Lars	Kristiansen,	Vidar	Kleppe		m.fl.	 Yukon	 Villmarksopphold	ved	McNeil	Lake	 2011
	Bent	Thorkildsen	m.fl.	 Svalbard	 Fottur	og	båttur	 2011
Truls Røer Johansen, Frode Kristoffersen Grønland Fottur 2011
Hanne	Porsholt	Jensen	m.fl.	 Yukon	 Padlet	Wind	og	Peel	River	 2011
Bent	Olsen	 Alaska	 Naturfoto	i	Lake	Clark/Denali		Nationalparks	 2011
Bent	Thorkildsen	 USA	 Besøk	i	Yellowstone	nasjonalpark	 2011
Ole	Kristian	Rønningen	 USA	 Besøk	i	Yellowstone	nasjonalpark	 2011
Jon	Simensen	m.fl.	 Svalbard	 2	turer	-	fotografering,	fottur,	padletur	 2011
Steinar Onarheim og Anna Sandven Yukon Overvintring i Yukon 2011-12
Pål	Bjørn	Olsen	m.fl.	 Svalbard	 Seiltur		Svalbard		og	Bjørnøya	 2012
Ole	Kr.	Rønningen,	Jan	Petter	Eskilt	m.fl.	 Alaska	 Villmarksopphold	Cook	Inlet	og	Denali	 2012	
Jon Simensen Svalbard Villmarksopphold med turer og foto 2012
Jon	Rui,	Arild	Asp,	Erik	Lillebrekke	m.fl.	 Alaska	 Padlet	Noatak	 2012
Espen Paulsen, Jan Terje Jørgensen,  Padlet på Store Slavesjø 
Anders	Aasgaard,Terje	Thommasen	m.fl.	 NWT	 Padlet	den	gamle	kanoruten	opp	til	Elgsjøen	 2012
Morten	Brekke	 Newfoundland	 Villmarksfilming	elg/elgjakt						www.taigaTV.no 2012
Ketil Flom og Tor Håkon Indreberg Sverige Padlet Pite elven nord i Sverige 2012
Erlen	Røsholt	Andersen	m.fl.	 Alaska	 Padlet	Tikchik	og	Noyakuk	River	 2012
Bent	Thorkildsen	m.fl.	 NWT/Nunavut	 Padlet	Thelon	River	 2012
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Kaffepause med hyggelig samvær, loddsalg, salg av kaffe, vafler og brus.

VILLMARKSMØTEVILLMARKSMØTE
på Groruddalen Motorsenter, Haavard Martinsens vei 1, Oslo. 

Mobil under møtet:  920 89 873/917 51 307.

DU INVITERES TIL DU INVITERES TIL 

Foredrag av Einar Horsberg
Einar viser et video- og bildeshow fra turen ned Noa-
tak River. Sammen med Veronica Berg og Tomas og 
Kathrine Rudsro padlet han elven i 2010. De fløy inn 
til Nelson Lake hvor de var i tre dager før de startet å 
padle. De brukte tre uker på turen som strekte seg over 
650 kilometer. Været varierte fra striregn til strålende 
sol. På grunn av stor vannføring i elva, opplevde de ikke 
fisket som fantastisk. Den største fisken de fikk var en 
Artic Char – røye på rundt to kilo. De gikk inn til en 
høyde som het Pingotoppen for å se etter et ulvehi, og 
fikk se både ulv og grizzly. Senere så de moskus, fjellsau, 
ørn og enda en ulv og grizzly. 

Vi får se flotte videoer av dyrene og flotte bilder av den 
fantastisk naturen i Alaska.

SØNDAG 21. APRIL  2013 kl. 16.00SØNDAG 21. APRIL  2013 kl. 16.00

Padling på Noatak River

VEL MØTT til både medlemmer og ikke-medlemmer!

Nytt foredrag av Jon Simensen
Jon har vært mange ganger på Svalbard. Dette er turer 
hvor han har kombinert fotograferingen med friluftsliv. 
Jon er ivrig havpadler, tinderangler og fotograf og han er 
bitt av polarbasillen slik at det er gjerne i nordlige strøk 
han reiser på ferie. På dette foredraget vil han fortelle 
fra en ny kajakktur til Isfjorden samt at han vil foredra 
om landskapsfotografering og vise bilder i sorthvitt fra 
Svalbard.

Vi gleder
oss til 
mange 
fine
bilder!

Motivjakt på Svalbard 


