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LEDEREN

Kjære medlem og leser av Arktisk Magasin!
Du har vel allerede merket at ikke alt er som «det skal være» i klubben
og med Arktisk Magasin. Hvor ble vårmøtet av og hvor er det gamle Arktisk Magasin på papir? Dette skyldes det tragiske at vår kjære og sentrale
kasserer, Lars Brekke døde i midten av februar – bare 59 år gammel. Lars
var en sentral person i klubben, som jobbet med medlemmer, stoff til
Arktisk Magasin og hadde kontroll på den praktiske utgivelsen av Arktisk
Magasin. Når han nå er borte, så forsvant noe av kunnskapen og verktøyet rundt en del praktiske funksjoner – og en del ting måtte av den grunn
forandres, samt bli skjøvet litt fremover i tid.
Magasinet har derfor blitt digitalt, med de fordelene dette innebærer og
medlemsmøtet blir dessuten skjøvet frem til høsten. Og på årsmøtet, som
allerede har vært - har klubben lagt om litt av kursen fremover, en nødvendighet som har tvunget seg frem etter det som har skjedd. Vi tror at
dette har blitt til det bedre for medlemmene og andre – selv om ikke alt
«er som før», slik jeg startet med i linjene over.
Velkommen videre som medlem og spre gjerne budskapet om klubben –
og del gjerne magasinet med venner og kjente. Det har blitt mye lettere å
lese for de fleste, nå som magasinet ligger digitalt på nett!
Med hilsen fra Morten Brekke /redaktør
Leder for Arktisk Villmarksklubb
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OM ARKTISK VILLMARKSKLUBB

post@arktiskvillmarksklubb.no

997 31901
lars@adventuras.no
www.arktiskvillmarksklubb.no

Villmarksklubben er en forening for villmarks- og opplevelsesinteresserte mennesker som har reist, ønsker å reise eller har interesse for arktiske villmarksområder i
Nord-Amerika, Europa og Russland - samt tilstøtende og tilsvarende områder på den nordlige og sydlige halvkule. Mye
av aktivitetene har vært knyttet til reiser til Alaska og
Canada, men klubben vil også oppfordre til reiser i
andre deler av verden - samt i Norge!
Foreningen ønsker å bidra til å utveksle
erfaringer, knytte kontakter og forbindelser mellom de som har reist og de som ønsker å reise.
Villmarksklubben har i mange år hatt medlemsmøter
hver vår og høst med villmarksforedrag, bevertning
og hyggelig samvær med andre interesserte. Et medlemsmagasin har også kommet ut to ganger per år, før
medlemsmøtene og har også fungert som en innkalling til disse.
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Hanbury og Thelon River
Planen for sommerturen 2017 var å padle hele Hanbury River fra
Campbell Lake, ned på Thelon River og videre ned til den lille
«byen» Baker Lake. Dette skulle være en distanse på et sted mellom 90 og 100 mil. Vi så for oss å bruke 40 dager på elva.
TEKST OG FOTOS: DAG OG KARI LØVØY
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D

enne turen hadde vi tenkt på
lenge og de store rammene var
allerede satt. Detaljene brukte vi
vårhalvåret på. Bestilling av flybilletter, leie av sjøfly og kano med utstyr,
pakkelister og beregninger av mat. Selve
turen skulle vi ta fra midten av juli til slutten av august.
Vi fløy til Yellowknife, hvor vi var to
dager for å ordne med proviant og utstyr.
Vi brukte Overlander Sports i Yellowknife,
der vi leide kano og kjøpte posemat.
8

Klar til avreise fra Yellowknife.
Sjøflytransport leide vi av firmaet Hoar
Frost River. Det lille selskapet drives av
familien Oleson, som bor helt øst på Great
Slave Lake - på et idyllisk sted ved Hoar
Frost River. Dave Oleson hentet oss med
alt utstyret - som avtalt i Yellowknife. Vi
ble fløyet hjem til familiens hus hvor vi
fikk servert en nydelig middag. Vi overnattet i gjestehuset – en siste natt i ordentlig seng på lenge.
Vi takker et utrolig trivelig vertskap for
en flott start på turen vår!

STARTEN PÅ ELVEN

Vi landet på Campbell Lake, ikke langt fra
utløpet til Hanbury River - som vi skulle
padle i sin helhet til den munner ut i
Thelon River. Hanbury renner gjennom
en rekke store og små innsjøer, gjennom
større og mindre stryk og canyons, samt
lange rolige partier. Den starter i typisk
tundralandskap og var som forventet
tidvis grunn og steinete med lite vann i
starten. Det ble både vassing med kanoen
og lining.

Været var skiftende og vi fikk raskt kjenne vinden som skulle følge oss på hele
turen. Motvind og høye bølger gjorde at vi
tidlig ble liggende værfast og vente. Slike
dager ble det padling tidlig om morgenen
og sent på kvelden, da vind og vær var
roligere. Den eneste fordelen med vinden
var at det var lite insekter – noe det ellers
tidvis var mer enn nok av. Får ikke fullrost
mygganorakkene vi kjøpte i Yellowknife.
Ganske tidlig fikk vi de første glimtene
av dyrelivet vi hadde gledet oss til å se.
9

Vi hadde et eventyrlig fiske.

Et spennende kveldsmøte med en voksen grizzly.
Allerede dag to padlet vi forbi seks moskuser.
Etter hvert så vi større flokker og i den største
telte vi over 30 dyr med stort og smått.

DAG 7 PÅ ELVEN

Dag syv, akkurat da vi om kvelden padlet
inn i ei bukt for å finne leirplass, så vi den
første bjørnen på turen. En grizzly ruslet
rolig langs bredden og beitet på noen
plantevekster.
Han tok ingen notis av oss i kanoen, til
tross for at den både må ha hørt og sett
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oss. Bjørnen fortsatte uanfektet med sitt
og vi fikk tatt både bilder og film. Avstanden var ikke mer enn 40 meter. Dette var
stort! Av naturlige årsaker padlet vi et
godt stykke videre, før vi fant oss en ny
teltplass på ei lita øy. Det ble over midnatt
før vi omsider krabbet i posene.
To dager senere var vi kommet ned på
innsjøen Lac du Bois og terrenget endret
seg. Det begynte så smått å bli noen trær
og antydning til skog. Her så vi en ny
bjørn, men denne gangen rakk vi kun å

ta noen få bilder; før bamsefar trakk seg
vekk. Senere på turen så vi enda en bjørn.
Den svømte over elva et lite stykke foran
kanoen. Denne bjørnen løp sin vei da den
fikk ferten av oss. Den medbrakte peppersprayen ble det aldri bruk for.

stekte pannebrød nesten hver dag. Ferdige porsjoner med mel og bakepulver var
målt opp og pakket klart på forhånd, slik
at det bare var å tilsette vann. Pannebrød
er både lett og raskt å lage og smaker
godt. Etter hvert fant vi masse multer. Det
var nydelig med ferskt brød og nyplukkeGODT FISKE OG BRA VÆR
de bær. Multene var både store og søte,
Det var et godt fiske underveis. I kulpene så vi trengte ikke mye sukker.
nedenfor småstrykene beit fisken bra og
Været, til tross for vinden - var stort
vi hadde ofte røye til middag. Størrelsen sett fint og vi hadde lite regn på turen.
på fisken var det ikke noe å klage på! Vi Kun noen småskurer på dagtid – noe mer
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om nettene. Én natt med lyn og torden
fikk vi også med oss. Det var imidlertid
varmt og gradestokken viste flere ganger
over 30 grader om dagen.
Landskapet vi tok oss gjennom var
vakkert, men ganske flatt. Fra starten av
Hanbury River og ned til Baker Lake er det
et fall på bare 360 meter. Til tross for relativt liten høydeforskjell var det grei fart
på elva. Langs Caribou Rapids går elva
gjennom et flott parti. Elva skjærer seg
nedover og det er noen små klynger med
granskog her og der.

Etter Ford Falls renner elva raskt gjennom
flere småstryk ned til Helen Falls – et
vakkert fossefall. Her gikk vi gjennom
granskog langs elva og bæringen gikk
greit på en godt oppgått sti. Vi slo leir på
nedsiden av fossen. Det var godt å vite at
det nå bare skulle være padling resten av
tida på elva.
Vi hadde beregnet å bruke cirka 14 dager på denne første delen av turen, men
klarte ikke å holde tidsskjemaet. Vassing,
lining og bæring tok mer tid og krefter enn
vi hadde regnet med. I tillegg var ikke vinden på vår side. Totalt brukte vi 17 dager
på Hanbury River. Vi stresset ikke med
dette - vi hadde nok tid allikevel.

STRYK OG FOSSEFALL

Ved inngangen til Groven Rapids skulle
vi stoppe kanoen i ei bakevje. Her gikk
vi for brått og hardt inn i bakevja og fylte
kanoen halvveis med vann. Vi mistet den
ene padleåra, som vi utrolig nok fant igjen
litt lenger nede. Dette var en liten lærepenge.
Vi kom etter hvert fram til de mest kjente strykene og fossene: Caribou Rapids,
Mc Donalds Falls og Dickson Canyon. Dette er bæreetapper for alle og det går stier
som er greie å følge. En del av stiene vi
gikk på var «merket». To eller tre steiner
var plassert oppå hverandre med jevne
mellomrom, slik at det skulle være lett å
finne fram.
Dickson Canyon er et langt strekke å gå
med kano og utstyr og vi valgte å campe
halvveis. Stien følger ikke elva, men går
raskeste veien. Vi tok oss god tid og andre dagen gikk vi langs hele canyon og
fotograferte. Her var det flere hekkende
vandrefalkpar som hadde reder i canyonveggene.
Ved Ford Falls gikk vi i land på venstre
side, men fant ingen sti, bare masse bjørnespor. Det viste seg at stien startet på
motsatt side av elva.
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VI NÅR THELON RIVER

Caribou Rapids.

Ute på Thelon River gikk kilometerne unna. Padlingen gikk fort og vi kom raskt
til hytta på Wardens Grove. I 1928 ble det
opprettet et viltreservat – Thelon Sanctuary - og i den forbindelse ble det satt opp
en oppsynshytte. For å reise gjennom viltreservatet måtte man på den tiden ha
tillatelse fra kanadiske myndigheter. Man
måtte melde seg til oppsynsmennene
som holdt til her. Viltreservatet ble opprettet i 1927 og var på 40.000 km2. I 1972
ble det utvidet til 56.000 km2, slik det er i
dag. Restriksjonene med å reise gjennom
viltreservatet ble opphevet i 1978. Det er
lenge siden hytta var i bruk og den er i
dag svært forfallen.
Vi besøkte også restene av Nick Hornbys hytte. Det var spesielt å se gravene
og tenke på skjebnen til de tre som sultet
ihjel her for 90 år siden. De gamle korsene
var falt ned, men nye er satt opp.
På nedre del av Thelon-elven finnes det
mange spor etter både den indianske og
den inuittiske jeger- og fangstkulturen.
Ikke langt unna en av leirplassene, kom vi
over flere gamle graver.
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Et av mange stryk på Hanbury River.

Den gamle oppsynshytta ved Wardens Grove.
14

Bæring forbi Caribou Rapids.

Gravene ved Hornbys hytte.
15

Utsikt over utløpet av Dickson Canyon.

En av nettene hadde vi funnet en
fin camp vel 100 meter fra en liten
bekk. Utpå natta hørte vi lyden av
noe som vasset over bekken. Morgenen etter så vi av sporene, at en
liten bjørn hadde vært ute og ruslet.
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DE TRE SISTE INNSJØENE

Den første av de tre siste innsjøene var
Beverly Lake. Dette var det siste stedet
det var lett å finne bålved. Været var
nå på vår side og vi padlet både denne
innsjøen og Aberdeen Lake stort sett i
vindstille vær med strålende sol.

På Aberdeen Lake opplevde vi et av
høydepunktene på turen. Dag 28, etter
å ha gått i teltet for kvelden, hørte vi ulv
som ulte ikke langt unna. Ut av soveposene i full fart og ut av teltet – og langs land
kom en stor hvit polarulv mot leiren vår.
Den hadde sett oss, men tok ingen notis

av oss før den kom helt bort til oppakningen vi hadde på stranda. Da snudde
den brått og la om kursen. Men – den
kom ikke alene. Med seg et stykke bak
kom en liten sliten traver på cirka fire-fem
måneder. En liten ulveunge! For en opplevelse!
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TIL MINNE OM
LARS BREKKE
I midten av februar fikk
vi et trist budskap om at
Lars Brekke var død, bare
59 år gammel. Han døde
14. februar. Lars betydde
mye for mange og var
en aktiv person i mange
sammenhenger - helt til
han døde. For klubben
var han ikke bare en
kasserer, men også klubbens pådriver for å få inn
nyhetsstoff og artikler til
magasinet, samt foredrag
i klubben.

Kveldsbesøk ved Aberdeen Lake.

Utenom dyrelivet var vi alene i ødemarken. På Schultz Lake - den siste innsjøen
før Baker Lake – var det imidlertid hytter
som er i bruk. Det var både drivstofftønner, båter, materialer og annet rusk og
rask som vitnet om aktivitet. Der traff vi
også to andre kanopadlere – to tyskere
som det var veldig hyggelig å prate med.
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Vi ankom bestemmelsesstedet Baker
Lake etter 36 dager på tur – tre dager før
tidsfristen vi hadde for å rekke ruteflyet
tilbake til Yellowknife. Turen var en opplevelse på alle måter fra første til siste dag,
og frister til gjentagelse. Planlegging av
neste tur er allerede i gang.

Lars Brekke var med og startet opp
Arktisk Villmarksklubb sammen med Karl
Jørgen Aanderaa og undertegnede Morten
Brekke for over 30 års siden. Lars har hele
tiden vært kasserer for klubben, han holdt
orden på økonomien og hadde ansvar for
alt med medlemslister og utsendinger av
magasin, samt innkallinger til aktiviteter.
Klubben vokste fra en håndfull medlemmer på midten av åttitallet, til en
klubb i mer organiserte former inn i nittiårene – og medlemsbladet gikk fra svart/
hvitt til firefargers trykk. Sammen med
resten av styret og redaksjonen, så var
Lars en viktig brikke i denne utviklingen.

Lars var også en god venn, fetter og reisepartner for undertegnede. Sammen hadde
vi mange reiser til villmarksområder i
Alaska og Canada. Og det som medlemmene kanskje husker best fra våre reiser,
er kanskje overvintringen vi gjorde i
Yukon - sammen med to andre venner for
35 år siden.
Vi lyser fred over Lars Brekkes minne!
LARS BREKKE

AV MORTEN BREKKE
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To 70-åringer på vei over
Chilkoot Trail - 120 år
etter gullrushet ...
I 1897 prøvde rundt 100 000 mennesker å nå frem til
gullfeltene Klondike i Canada, men bare 30-40 000 av
dem kom frem - etter et umenneskelig slit. Mange av
gullgraverne dro via Chilkoot Trail fra Dyea, Skagway til
Dawson City. Sommeren 2017 gikk to spreke 70-åringer,
Ola Jensvold og Lars Eilif Hofstad – fra Dyea, opp
Chilkoot Pass til Bennet Lake, med kun tre
overnattinger underveis.
T E K S T: L A R S E I L I F H O F S T A D / O L A J E N S V O L D
FOTO: LARS EILIF HOFSTAD/OLA JENSVOLD
ARKIVFOTOS.
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Ola Jensvold til venstre og Lars Eilif Hofstad til høyre ved Lake Lindeman.

Nede ved Dyea - hvor ruten startet.

CHILKOOT TRAIL - VERDENS LENGSTE MUSEUM
Chillkoot Trail blir betegnet som verdens
lengste museum – 55 kilometer med villmark, hvor en 120 år senere fortsatt kan
se spor etter gullrushet: skosåler, jernredskaper, ovner mm. «Museet» besøkes av
hundrevis av personer hvert år, men disse
legger ikke igjen søppel.
Vi så ikke en eneste papirbit på den
55 kilometer lange ruta! Og absolutt alle
vi møtte var kjempetrivelige mennesker.
Vi kan dessverre ikke si det samme om
amerikanske immigrasjonsmyndigheter.
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Å gå Chilkoot Trail er ikke som å ferdes
i norsk natur. Vi betalte 61 dollar hver i
avgift og måtte bestille flere måneder på
forhånd, for å være sikret tillatelse til å gå
- på de datoene vi ønsket!
Det var forbudt å fiske, drikkevannet
måtte kokes (unntatt i de høyere partier
på kanadisk side), maten måtte tilberedes
og inntas på bestemte områder, og teltet
måtte slås opp på bestemte teltplasser.
Valget blant de ni leirplassene langs ruta
måtte også gjøres på forhånd.
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Ola i prat med en Park Ranger.

DRØMMEN OM CHILKOOT

Lars Eilif Hofstad har båret på drømmen
om Chilkoot siden han leste ”The Call of
the Wild” for mange år siden. Planen var
å leie bil i Fairbanks og kjøre Steese Highway til Circle tur/retur. Deretter ville vi
kjøre Taylor Highway og Top of the World
Highway til Dawson City. På veien ville
vi stoppe i Chicken og ta en avstikker til
Eagle, steder som er nevnt i Jack Londons
klassiker.
Slik ble det ikke, for Hertz bilutleie på
flyplassen i Fairbanks, hvor vi hadde bestilt og forhåndsbetalt leiebil, tillot ikke
kjøring på grusvei. Fattige og troskyldige
som vi var, tok vi ikke sjansen, så vi kjørte til Whitehorse på Alaska Highway, og
derfra til Skagway. På Alaska Highway
var det lange strekninger med veiarbeid
og grusvei, så vi kunne nok like gjerne ha
tatt Top of the World Highway - men da

Treplattinger er harde, men forhindrer slitasjon på vegetasjonen.
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var det for sent. Det viktigste var tross alt
The Chilkoot Trail.
Ruta var ikke akkurat ”a piece of cake”,
og vi var glade for at vi hadde lagt ned
noen ukers trening på forhånd - fjellturer
med 15-20 kilo med stein i sekken i Jon
Østeng Hovs rike i Ålen. Men som en ung
og sterk turgåer fra Carcross i Canada sa
til sin kone da vi fortalte at vi ville gå 20
kilometer den siste dagen: ”They are from
Norway, they will make it”. And we did.

STARTEN PÅ FOTTUREN

Den første dagen gikk vi fra Dyea til Canyon City - 12 kilometer. Vi gikk innover
Dyea-dalen langs Taiya River. Det ble bare
100 høydemeter den dagen på en god sti
gjennom til dels tett skog. Veldig kupert
- mange bratte bakker opp og ned, som
tærte på kreftene.
Dag to gikk vi ti kilometer til Sheep

Første del i Dyea-dalen - langs Taiya River.
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Kirkegården i Dyea. Ikke alle nådde fram.

”The Scales”. Her ble utstyret veiet. Det gikk an å leie bærere.

Beveren hadde gjort fremkommeligheten vanskelig.

”The Golden Steps”. Den bratteste delen av ruta.

Det ble bakke opp og bakke ned.
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Camp. Dobbelt så mange høydemeter og
tettere skog. Fortsatt veldig kupert, og det
var ingen utsikt å nyte. Dalen ble trangere
og dalsidene brattere. Heldigvis hadde vi
oppholdsvær hele tiden, så vi slapp å bli
plaget med våt vegetasjon. Den tyngste
dagen.
Den tredje dagen ble det 12 kilometer
til Happy Camp, første leir på kanadisk
side. Stigning fra 300 til 1100 meter skulle
tilsi en ekstra hard etappe, men etter
hvert som vi forlot den tette vegetasjonen, ble det flere ting å feste blikket
på. Nå var det helt slutt på det kuperte
terrenget, og vi kunne betrakte isbreer og
vakre fjell. Den gode stien gikk over til

steinur, og jeg forbannet meg selv for at
jeg hadde lagt igjen gåstavene i Skagway.
Heldigvis unngikk vi forstuinger eller andre skader og kunne gi oss i kast med
det bratteste partiet - ”The Golden Steps”.
Her måtte vi delvis krabbe på alle fire og
delvis balansere fra stein til stein, men da
toppen var nådd, fikk vi betalt for slitet:
Canadas vakre fjell, vann og isbreer badet
i sol så langt øyet kunne se.
Da vi satt og nøt den fantastiske utsikten måtte vi tenke tilbake på året 1897
– på alle de som drømte om rikdom i den
andre enden av reisen. Nøt de den flotte
naturen eller var de kun fokusert på rikdommen som ventet?

Toppen er nådd etter 1100 meters stigning og en ser inn i Canada.

KRAV TIL UTSTYRET I 1896

Eventyrere og lykkejegere hadde lett etter
gull i Yukon i flere år, men de store funnene ble gjort først i 1896. Den gang var
Klondike ingenmannsland, og det tok måneder før nyheten nådde sivilisasjonen. Fete

”Happy Camp”. Første leirplass - på kanadisk side.
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avisoverskrifter lokket med lettjente penger
og fikk fattige folk - mange fra Norge - til å
selge det lille de eide og/eller ta opp lån for
å betale for den mange uker lange reisen: Til
New York med båt, tvers over det nord-amerikanske kontinentet med tog, nordover langs
vestkysten med båt til Skagway i Alaska.
Herfra gikk ferden innover Dyea-dalen til
fots langs den 55 kilometer lange Chilkoot
Trail over Chilkoot-passet og inn i Canada.
Kanadiske myndigheter fryktet sultkatastro-

fe i ødemarka og bestemte at hver person
måtte ha med seg «a ton of goods». Det ville
i praksis si 800 kilo med mat og utstyr. For
eksempel: 75 kilo bacon, 200 kilo mel, 4 kilo
bakepulver, 60 kilo bønner, 10 kilo sukker, 7
kilo salt, 5 kilo kaffe osv. I tillegg regnet de
med en ovn per fire mann, telt tre ganger fire
meter per fire mann, kniv, sag, diverse klær,
vaskepanne, bøtter, tau, osv., osv.
De som ikke hadde penger til å leie bærere,
måtte gå mange turer opp passet og brukte flere
uker på å få fram utstyret til Lake Lindeman
eller Bennett Lake på kanadisk side. Her ble
resten av vinteren brukt til å felle trær, sage
tømmer og bygge båter som kunne tåle den 80mil lange turen på Yukon River i vårflom med
farefulle stryk, før de endelig var framme ved
gullfeltene. Og så begynte det virkelige slitet.
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Vakre Lake Bennet. Her tilbrakte de resten av vinteren, med å felle trær og
bygge båter - før de kunne fortsette den farefulle ruten mot Klondike.

SISTE ETAPPE PÅ VÅR TUR

På dag fire, etter tre overnattinger var det en
20 kilometer lang tur til Bennet Lake. ”400
meter nedoverbakke”, kupert og oversiktlig terreng på god sti gjorde dette til den fineste, om
ikke den letteste dagen. Til tross for gjentatte
advarsler om bjørn i området, og åpent landskap, gikk vi glipp av den opplevelsen. Men vi
møtte mange blide mennesker, og det var vèl
så hyggelig.
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Ola og Lars Eilifs tur stoppet ved Bennet
Lake, mens eventyrerne fortsatte til Dawson City. De dro over Bennet Lake, forbi
Carcross, videre på Tagish og Mars Lake. I
enden av Mars Lake startet Yukon River.
Den renner forbi Whitehorse, men her lå
et stryk som bare noen torde padle eller
seile gjennom. Mange måtte bære forbi
stryket. Deretter gikk turen videre til
Dawson City.

”STARVATION CITY” - DAWSON CITY

Byen Dawson, som ble anlagt der Klondike
River munner ut i Yukon River, fikk snart
tilnavnet ”Starvation City”. Innbyggertallet
steg fra en håndfull gullgravere til 30 000 på
to år. Skjørbuk var utbredt, sanitærforholdene var elendige, og når temperaturen steg
utover våren, var «gatene» fulle av gjørme
og stinket av avføring og urin. Lovløsheten
florerte blant en befolkning som besto av

Kirka ved Bennet Lake.
eventyrere, kjeltringer, fattigfolk, gjeldsslaver,
brennevinshandlere, horer, handelsmenn og
til og med rikfolk, som ønsket å bli enda rikere. Merkelig nok klarte noen få politifolk fra
NWMP (North West Mounted Police), en gren
av kanadas ridende politi å holde noenlunde
styr på befolkningen på den tiden.
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EN RYGGSEKK,
EN DRØM OG EN
MUSKELSYKDOM
TEKST OG BILDER: TRINE-LISE LØVAAS

Jeg drømte om det ville og voldsomme Alaska. Jeg ville finne informasjon
om min oldefar, som i sin tid bodde
der og vandre i hans fotspor - om jeg
kunne. Jeg skulle utforske, fiske og
kanskje være med på jakt. Jeg skulle
være aleine og styre unna maset.
Ingenting gikk etter planen. Jeg har
aldri før vært så sosial på tur som
denne gang. Samtidig har dette vært
mitt største eventyr til nå!
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Laksefiskere i Talkeetna River.

I

Trine-Lise med sin første laks.
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mange år har jeg drømt om Alaska, og
ikke veit jeg hvorfor eller når drømmen
«startet». Men da jeg så programmet om
«Eventyrlige Nordmenn» på TV2 med Henrik
Wessel, så tenkte jeg at «nå må jeg dra over
snart». Etter en del år med usikkerhet om
jeg turte, kunne eller klarte, så satte jeg rett
og slett en dato og bestemte meg. Det var nå
eller aldri! Jeg sparte så godt jeg kunne, og
ønsket meg tilskudd til turen i 40-årsgave fra
min familie. Opplevelser er viktigere for meg
enn ting til huset. Denne turen kunne jeg leve
lenge på, dette skulle jeg gjøre for meg og
kun for meg selv.
August kom, jeg pakket og organiserte
alt jeg skulle ha med. Det eneste jeg hadde
planlagt var å bli hentet av ei jeg kjente på
flyplassen i Anchorage, treffe Henrik Wessel i
Talkeetna og besøke Arild Nielsen i Wiseman

i Brooks Range. Utover det hadde jeg ikke peiling på noe, noen eller oversikt over kostnader
på transport eller overnatting. Jeg tok det litt
etter litt, og ser i ettertid at jeg definitivt kunne
ha gjort en bedre jobb med planleggingen akkurat der.

EN KROPPSLIG UTFORDRING

Det som bekymret meg mest med turen, var
hverken bjørn eller folk, men kroppen min.
Siden jeg strever med en muskelsykdom fra
barnsben av, så har jeg ikke helt kontroll på
smerter eller utmattelse, og la opp en tur med
hensyn til helsa. Det vil si at de lange turene
innover «ingensteder» aleine, er utenfor rekkevidde for meg, likeså tunge bæringer med
sekk. Jeg justerte målet mitt før og under avreise, målet skulle bli å gjennomføre fem uker på
tur. Så fikk turen bli til underveis.
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BESØK I EN FISKECAMP

Etter litt organisering i Anchorage, så gikk turen til
Talkeetna med tog. Prisen på billetten, nesten kr.
1000,- for en avstand på tre timer er jo hinsides,
men nordover skulle jeg jo og jeg reiste i høysesong. I Talkeetna møtte jeg Henrik og blei med til
campen hans langt inne i skauen, en 20 minutters
båttur opp Talkeetna River og opp en avstikker
til «Talkeetna Fishing Lodge». Jeg skjønte fort
at dette var stedet for sportsfiskere, for her
var campen full av glade nordmenn. Det var
en utrolig hyggelig gjeng som tok i mot en litt
bortkommen norsk jente uten noe som helst
av fiske-erfaring, på tross at mamma sin familie er kommersielle fiskere i generasjoner på
Trøndelagskysten.
Gjennom uka i skauen hos Henrik Wessel,
så lærte jeg å kaste med flue for første gang,
men jeg innrømmer at det blir med den ene
gangen. Å kaste ut en fisk som jeg kan spise,
virker helt uforståelig for meg - selv om en del
av disse ikke var spiselige, så følte jeg at jeg
«kastet» bort fisk. Jeg har nok bare ikke helt
forstått eller kommet inn i fluefiske-dilla, selv
om det var et skikkelig rush å få jobbe fisken
inn til bredden. Innrømmer at jeg følte meg litt
kul, i hvert fall i noen minutter. Da en sværing
av en tigerlaks (Chum) hang seg i hånda mi,
samtidig som den satt fast i den - så følte jeg
det var en god avslutning for fluefiske-karrieren
min, det var det.

VIDERE TIL FAIRBANKS

På vei gjennom villmarka.
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Togturen fra Talkeetna gikk videre til Fairbanks.
Jeg som elsker å glane, fikk virkelig valuta for
pengene - for et landskap og enorme sletter. Vel
fremme i Fairbanks, etter noen dager på et møkkete hotell - fikk jeg den siste billetten med minibussen nordover til Prudhoe Bay. Jeg skulle hoppe av i
Wiseman, og treffe Arild Nielsen et sted i landsbyen.
Bussen gikk kl. 06.00 og skulle ta omkring åtte timer på
«haul-road’en» nordover.
Jeg var i grunn litt letta over å slippe å kjøre når
grusveien blei til lett gjørme i regnet, og store, dundrende
«trucks» kom i 100 kilometer mot oss. Jeg som elsker skog,
fikk virkelig full pott. Endeløse «sletter» med Black Spruce
(svartgran), en litt krøplete gran som tåler den arktiske kulda
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”For meg handlet det om å være
fornøyd med de små tingene, at jeg reiste, fulgte drømmen min og fant tilbake
til hva som får klokka mi til å tikke ...

Gjørmevei utenfor sivilisasjonen.
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Hytta til Arild Nielsen.
og jordsmonnet godt. Føltes magisk å ikke se
annet enn skog, skog og atter skog. Og plutselig en svartbjørn-binne med tre unger…
Det absolutte høydepunktet på kjøreturen.

STILLHETEN I WISEMAN

Vel fremme i Wiseman kom jeg frem til en
oppvarmet og flott tømmerkoie, i en bitteliten
landsby. Vel, det er omtrent 12 fastboende
der, men i løpet av høsten 2017 skulle det
flytte til to yngre par som skal leve der oppe
i selvbygde hytter. Wiseman er et tidligere
område for gullgraving, selv om det største
trykket var i Yukon-områdene og litt lenger
mot sør. Det er anbefalt å ikke drikke vann fra
en del av elvene på grunn av kvikksølv etter
gullgraving. Denne landsbyen oser av historie. En del som ønsker seg mot dette stedet,
ønsker gjerne å leve i ro og mak - for her følte
jeg at tiden stod stille. Av og til hørtes suset
av en lastebil fra James Dalton Highway, men
likevel er det stillheten som jeg husker best
fra Wiseman.
Arild tok meg med nordover for å se Brooks
Range. Vi kjørte over Atigun Pass på en oppholdsdag og var utrolig heldige med været.
Naturen er så storslagen der i nord med
fjellene, slettene og lyset, at jeg fikk gråten
i halsen. Selv Alaska Pipeline ser ut som et
kunstverk, som det slynger seg gjennom
landskapet.

På besøk hos en kar i villmarka.

SPORENE ETTER OLDEFAR

FANTASTISKE DENALI

Fra Wiseman gikk turen til Fairbanks i baksetet på en Landcruiser med et par fra North
Pole, og derfra til Denali med en veldig dyr
leiebil fra flyplassen. Det siste stuntet var i
grunn ekstremt dårlig planlagt og basert på
hastverk. Neste gang skal jeg gjøre slike avtaler på forhånd og ikke midt i høysesongen.
Jeg lærte en lekse der med andre ord.
Denali levde opp til sitt rykte, men var
mer besøkt enn jeg trodde. Det var fullt på
alle overnattingsplasser i parken, også de
områdene man kunne campe utenfor godkjente teltplasser, som må søkes på forhånd
på grunn av viltet og sårbar natur. Valget blei
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derfor en dagstur med buss inn i hjertet av
Denali Nasjonalpark. Vi så grizzly med unger
fra bussen, men betalingen for turen var da
selve Denali åpenbarte begge toppene sine i
fullt solskinn.
Mens jeg satt der, med en sjokoladekake,
litt te og en chipmunk - og så på «Den høyeste», da gjorde jeg opp status for meg selv.
Denne turen skulle ikke handle om å komme
inn i villmarken. Ikke denne gangen. For meg
handlet det om å akseptere at jeg ikke får alle
de turene jeg ønsker og drømmer om, fordi
jeg ikke har en kropp til å gjennomføre alt på
egenhånd. Det handlet om å være fornøyd og
stolt over de små ting, som at jeg likevel reiste, fulgte drømmen min og fant tilbake til hva
som får klokka mi til å tikke.

Trine sammen med Joe, Dan og Doug.

Jeg hadde jo en annen plan med turen min
også. Det var å finne spor etter oldefar,
Gunnar Haugen, på morssiden. Han dro som
21-åring i 1911 fra Sørburøy (en øy tilhørende
Froan) til Manchester England og til Boston,
fra Boston videre til Seattle ... Der stopper
sporene inntil jeg fant spor etter han i noen
papirer fra en nå nedlagt kobbergruve på
den lille øya La Touche Island (Prince William
Sound) og papirer fra Fort Liscum ved Valdez.
Jeg fikk god hjelp fra biblioteket i Anchorage
og Anchorage Museum for å finne litt informasjon om gruvedrift og utenlandske innrullert i militæret. På den tiden var det mange
lykkejegere i Alaska på grunn av gullrushet,
og ikke alle ble med i opptellingen av folketallet - i de periodene de faktisk telte innbyggerne sine. Jeg var heldig siden oldefar ble
innrullert i militæret i Valdez, og dermed ble
Valdez en del av ruta også.

FRA DENALI TIL VALDEZ

Fra Denali gikk derfor bilturen til fiskebyen
Valdez, gjennom flott høstlandskap til tett
tåke og regntunge byger ved kysten. Valdez
er som et mini-Bergen, regntungt og omkranset av flotte, høye fjell. Siden byens historiker
var borte da jeg var der, typisk min uflaks - så
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kunne jeg like godt bli med en båt ut på havfiske. Jeg fikk plass på en båt med guide og var
klar til avreise klokken 06.00. Resultatet ble tre
sølvlaks og en pukkellaks, som nå ligger tørket
og røyket i min fryser. Det var en fantastisk dag
og jeg vokste uten tvil et par hakk på den opplevelsen. Der og da følte meg litt nærmere slekten
min, og ikke blei jeg sjøsjuk heller. Følelsen av å
kjenne at laksen jobber hardt og jeg må bruke
alle kreftene for å klare å holde stanga og sveive
inn, den følelsen er faktisk ganske magisk når
alt klaffer. Fisken smaker også himmelsk - om
du lurte på det, både i suppe og på brødskiva.
Leiebilen måtte dessverre leveres tilbake, og i
Anchorage pakket jeg om litt og valgte å dra til
Seward - for å se om det kunne gi flere svar på
oldefars sitt liv og virke i staten.

BOMTUR TIL SEWARD

Seward viste seg å bli skikkelig bomtur, både
med tanke på informasjon om oldefar og
ikke minst været. Det pøste ned i dagevis
og jeg fikk vite at jeg burde dra tilbake til
Valdez - siden de satt på best informasjon,
aller helst reise til Cordova (sør for Valdez).
Cordova er kun tilgjengelig med båt eller fly,
og da så jeg budsjettet gå opp i røyk og lo
litt for meg selv. Jeg valgte derimot å følge
sola og dro videre med bil sørover på Kenai
mot Homer. Jakten på oldefar la jeg på hylla
for denne gang. Jeg kom litt videre på veien,
men jeg kom meg ikke til La Touche denne
gang uten å sprenge budsjettet totalt. Ja, ja,
jeg visste mer nå enn før jeg dro fra Norge
og det var da noe.

Svartbjørnbinne med tre unger langs Dalton Highway.
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KASILOF BEACH OG TILBUD OM EKTESKAP

På vei sørover tok jeg en avstikker innom
Kasilof Beach, og møtte tilfeldigvis tre lokale
mannfolk og en hippie fra Minnesota, som
fisket sølvlaks med garn. Etter litt prat blei
jeg invitert på fiskemiddag, fikk tak over
hodet den natta i en garasje med utsikt til
fullmånen - og fikk min egen nyfisket laks
i kjølebagen. De neste dagene fikk jeg omvisning på halvøya, mange nye venner, traff
en utvandret nordmann bosatt i Homer,
fikk middager og overnattinger, blei fridd
til og fikk tilbudet om å bli med på jakt på
Dall Sheep. Alt i løpet av få dager. Jeg rakk
dessverre ingen av de siste tilbudene, men
går helt klart for enten giftemål eller jakt

når jeg skal tilbake i 2019. Jakt virker dog
minst slitsomt av de to valgene.
Før jeg dro, ønsket jeg at det på denne
turen skulle bli mye villmark, litt jakt,
lange turer og ensomme vandringer. Det
blei faktisk ingen av delene, men likevel
er jeg tilfreds og lykkelig over gjennomføringen. Det indre bilde av meg selv som
en stor eventyrer slår noen ganger sprekker, men likevel klarer jeg å holde på de
gode opplevelsene og følelsen av eventyr.
Denne turen ga meg et innblikk og en
forsmak på hva jeg vil og skal gjøre neste
gang - i 2019. Eventyret er ikke over, det
har så vidt startet.

Trine-Lise på ”stranden”.
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