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Innledning
Kjære leser,
hvis du åpner deg for det så vil jeg straks ta deg med på
den forunderlige reisen gjennom inkaenes, fjellenes og
regnskogens Peru. Samtidig blir det en reise gjennom
noen av filosofiens landskaper, i perspektiv mot det å
oppleve og innleve seg i fremmede forhold og tanker,
helt inn til «fruktbarhetens kode».
Men først noen praktiske opplysninger om denne boka.
Hvis du snur den, vips så er det en annen bok, nemlig
Asles versjon av den samme reisen. Vi møtes på midten.
Vi har gjort det på denne litt spesielle måten for å understreke forskjellene i opplevelse og form. To bestevenner,
likevel så himla forskjellige! Men vi har dels også forskjellig tema, for Asle bringer inn mye fra sin barndom og
andre prosjekter og opplevelser som vi har hatt sammen.
Men i siste del skjærer vi i parallellslalåm gjennom Peru.
Jeg på min side har skrevet en slags «dagbok» i formen,

Machiguienga-gutt

Machupicchu

Lasse

der jeg har renset bort det meste av personskildringer, i
et forsøk på å rendyrke blikket på natur, folk og reiseopplevelse. Dette er i seg selv et dristig eksperiment, for
det kan fremmedgjøre hvis det ikke gjøres godt nok. Er
det godt nok? Dessuten, alle vet at det personlige og
subjektive likevel trenger seg på som lukt og smak
gjennom alle beskrivelser og tanker. Jeg har også med
biografier av hver enkelt deltaker i prosjektet. Se slutten.
Vi var i alt åtte erfarne syklister, noen fra en «kjernegruppe» som har vært med Asle og meg på mange prosjekter. Flere med mindre sykkelerfaring kom og møtte
oss på halvveien for å være med på den siste delen i
Cusco på solfesten og til regnskogen.
Jeg har ikke blandet meg mye inn i Asles beskrivelser,
opplevelser og påstander i sin del av boken. Men et par
steder der det direkte angår meg, har jeg likevel måttet
kommentere, se for eksempel kommentaren sist i biografien av og om meg.

Asle

Manu nasjonalpark – Amazonas´ kilde
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Deltakerliste
PERU-AMAZONAS 2003
1. Brevik, Thor
Thor.Brevik@broadpark.no, tbrev@frisurf.no
2. Brevik, Lynette
lynettebrevik@hotmail.com, lynette@3t.no
3. Efskind, Lasse
Østre vei 44, 1397 Nesøya
66 84 58 40, 913 88 295
l-dan-e@online.no
4. Johansen, Asle Terje
416 31 188, 24 12 64 90 (jobb), 23 19 60 80 (jobb)
asle.t.johansen@smerteterapi.no
5. Robertsen, Helge
hal-mar@online.no
6. Støen, Hans-Tore
hantos@online.no
7. Sterri, Asbjørn
22 68 11 66 (jobb)
8. Svaleng, Tina
tina_svaleng@hotmail.com
Deltakere på siste del/Manu:
1. Simonsen, Tone
telisa-s@online.no
2. Efskind, Kaja
kajaaa@hotmail.com
3. Andersen, Jørgen
ja@cargoscan.com
4, 5 og 6.
Brevik, Christiana (18 år), Jeannine (17 år),
Tomas Anders (14 år)
7. Cathrine Storm, cs@joint.no

Reiseplanen dag for dag:
1
2

Ankomst Lima
Lima, Pachacamac til Pisco, 202 km, Paved, Panamerican Highway, oaser og
ørken.
3
Pisco til Ica, 112 km, Dirt, Coastal desert, Ballestas: Sea lions and guano birds
4
Ica til Nazca, 150 Paved, Oasis, and desert, the famous geoglyps in Nazca.
5
Nazca overflight, N.lines, Great mystery surrounds the Pampa Cahuachi
6
Nazca til Puquio, 155 km Paved, Climb to the Andes 4000 m.
7
Puquio til Challhuanca, 173 km, Paved, We ride over the pass Huachujasa
4367 mts
8
Challhuanca til Abancay, 134 km, Dirt, We ride along the Pachachaca river.
9
Abancay til Limatambo, 130 km, Paved, Visit to Sayhuite and Killa rumi.
10
Limatambo til Cusco på 3400 m, 70 km, Paved, plateau of Anta, City visit.
11
Cusco til Chincheros Ollantaytambo, andre gruppe ankommer!, 150 km, paved
across the Moray terraces to the Sacred Valley until Ollantaitambo.
12
Machupicchu, By Train to Hotsprings. Walk the Inca-trail.
13
Climb Huaynapijchu, afternoon train to Cusco.
14
INTIRAYME-fiesta på St.Hans, Assistance to the fiesta in Sacsayhuaman
15
Cusco til Paucartambo, 165 dirt, Long climb to 4100, then up to Ajanaco Pass
16
Paucartambo via Tres Cruses og Cloud Forrest (Manu nasjonalpark) til Bosque
de Nubes, overnatte «Paradise Lodge».
17
PL til San Pedro, Atalaya, 120 km, dirt, great descent, and tropical rain forest
ride. Syklene pakkes og sendes til Cusco. Elvekano fra nå av!
18
A til Boca Manu, besøk hos Matchiguenka-indianerne/Kogapakori («de ville»),
overnatte i Madre de Dios Lodge.
19–24 Langs elvene i Manu, overnattinger i lodgene: Cocha Salvador, Casa
Matchiguenga.
25
Fra Manu (Buca Manu) til Cusco med fly, avslutningsfest i Cusco.
26
Cusco–Lima–hjem igjen . . .
Innhold:
Biografier, side 91. Mer om inkaene, side 98. Mer om Manu nasjonalpark, side 98.
Epilog 1: Mitt Norge, side 99, Epilog 2: Om røyking, side 100. Epilog 3: Bukkehodene,
nasjonalisme på norsk og samisk, side 101

Teknisk arrangør: World Wide Adventure (WWE) ved Jimmy Wallenholt, jimmy@worldwide.no, www.worldwide.no – Roger Espinoza i Peru: «Auqui» mountain spirit,
Jose G Cosio 307, Urb.Magistral p.o. box 554, Cusco, Peru, 51-84-251278, 51-84-235334, vroger@qenqo.rcp.net.pe
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Det er så mange stier å følge i et åpent landskap, mange
valg, helt til landskapet lukker seg innover og under
regnskogens høye tak. Her gjelder det å vite hvor man
trår og hvor man går. Vi valgte vårt spor, det som falt
vakrest i øyet. Vi kastet terninger.

Sjaman, sjaman ser du
meg? Jeg ser inn i deg.
Vis meg, vis meg solens
vei . . .

Vi valgte å sette oss sammen med sjamanen, indianernes medisinmann. Vi lot ham plassere en sort frosk på
våre hoder, en som utskiller en melkeaktig væske som
når den trenger inn i huden gir hallusinasjoner. Vi drakk
også sjamanens te «Ayahuasca». Den gir en rus full av
visjoner, en adgang til en ukjent virkelighet, det åpner
nye landskap innover. Og indianerne avviser ikke denne
virkeligheten som illusjon. Tvert om, de ser den som mer
virkelig, mer dyp og en mer direkte åndelig virkelighet

enn vår daglige verden. De vil hente visdom og ikke
forvirring fra den.
Vi lukket derfor øynene, svelget litt nervøst, men lot
frosken sitte – vi ville være med!
Nei – det var nok ikke slik det begynte. Men det kunne
vært slik. Det ble i hvert fall en mulighet. For vi møttes,
indianerne og vi, to kulturer og minst to virkeligheter!
Vårt utgangspunkt var praktisk og med mye svette: å
bruke sykkelen som framkomstmiddel gjennom kontrastenes Peru, fra stillehavskystens ørken over Andesfjellene og til Amazonas’ regnskog i Manu på grensen
mot Brasil. Det var denne buktende linjen vi i utgangspunktet trakk på kartet, og ville følge. Vår sti. Peru har på
grunn av sin beliggenhet og sine høydevariasjoner nesten alle verdens klima- og natursoner innen sine grenser.
Landets historie og folk bidrar også i stor grad til kontrastene. Her kan man nå dit regnbuen slutter.
Syklingen fant sted 25 dager i juni/juli 2003 og var planlagt «semiprofesjonelt» med både følgebuss og følgebil,
godt organisert på oppdrag gjennom Roger Espinoza, en
peruansk kjemiingeniør som hadde slått seg på reiselivsnæringen. Han hadde en velsmurt organisasjon rundt
seg som etter hvert opparbeidet seg tillit også hos så
innbarkede skeptikere som oss. Faktisk følte vi oss av og
til satt opp på en pidestall blant de privilegerte. Det
gjaldt spesielt for den overraskende måten som de serverte oss lunsj på. Hver dag når sola stekte som verst ble
vi vinket inn til sykkelpause med lunsj i det fri. Den ene
følgebilen hadde da kjørt litt foran og plassert et bord
dekket med duk og stoler midt i ørkenen. Der serverte en
kokk med hvit jakke og et par håndlangere de mest

Mitt Peru. Reisens filosofi – fruktbarhetens kode av Lasse Efskind

9

Hver dag når sola stekte
som verst ble vi vinket inn
til sykkelpause med lunsj i
det fri. Fra venstre: Asle,
Helge, Hans-Tore, Lynette,
Tina, Asbjørn og Thor.

utsøkte retter. Kokken var ellers sjåfør på hjelpebilen,
men bedre som kokk enn sjåfør spør du meg.
Dette var altså våre lunsjer i det fri, på stormanns vis! De
par første gangene følte vi oss litt beklemte, men etter
hvert nøt vi det bare! Vi nøt også den litt emne kokateen
av tørkete kokablader, en te som alle drikker i Peru. Peru
er jo både potetens og kokainens hjemland! Sprit og dop
hvis man vil, men også bare chips og te slik vi ville se
det! For i små kultiverte doser blir det farlige bare fløyel.
Men alt var ikke luksus eller nytelse på turen, tvert om.
Syklingen skulle vise seg å bli en kompleks utfordring,
likeså møtet med natur, folk og kultur, der inntrykkene
stilte seg i kø. Det vokste også fram en hel liten flora av
forskjellige følelser og opplevelser rundt ellers så vanlige
aktiviteter som overnatting, mat og hygiene. Ord og bilder strekker ikke til for å beskrive, men jeg står her og
kan ikke annet, eller for å feilsitere en kjent penn: «Alt
jeg har skrevet er som halm i forhold til alt jeg har

levet». Ordene og adjektivene breier seg i alle fall med
god grunn ut over hele fargeskalaen – og de beveger seg
både i det ytre og indre landskapet.
Maten var tilsynelatende bra, men uvant. Derfor tok det
ikke lang tid før alle åtte syklister fikk episoder med
kvalme, ufrivillige utblåsninger og slapphet! Da er det
ikke lett å nyte maten eller sykle mil etter mil i stekende
varme uten pauser. For vi ville holde tempoet oppe,
holde dagsetappene, måtte prestere. Det var vårt mentale utgangspunkt og design for turen.
Roger hadde under planleggingen sendt en e-mail til
meg der han foreslo at vi skulle transporteres med buss
oppover bakkene og bare sykle flatene og nedover. Jeg ga
ham da et så klart svar tilbake at han aldri igjen antydet
bussing eller noen annen form for «juks». Bakoversveis!
Likevel tenkte jeg på denne episoden da vi time etter
time tråkket på lavgir oppover. Et tibetansk ord sier at
man kan ha glede også av de ønsker som blir nektet en.
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Spesielt påtrengende ble denne tvilen i bakkene fra Nasca
mot Andesfjellenes høyder, 3800 meter sammenhengende
oppover – det største høydejafset på en dag på sykkel i
mitt liv! Et par av oss småkollapset og måtte hvile litt i
bussen, men det gikk – vi greide det! Selv tråkket jeg hver
meter.
Og Roger hang med på lånt sykkel! Det kom for en dag at
han er en av Perus beste klatrere med kondisjon som en
eliteidrettsmann. Han hadde Guinness-rekord i rask
bestigning av Perus høyeste fjell Huascaran på 6768
meter. Dessuten bor han i Cusco som ligger på 3200 meter
og er derfor «ferdigadaptert».
Inntrykk i kø ja, og fulle av kontraster. Hjernen kan gjennomsildres av tanke etter tanke mens man sykler og sykler
– dette fenomenet kan kalles «syklingens yoga». La meg
få utdype. Når man sykler sammenhengende over lange
strekninger i mange timer, da setter man seg selv i en

Syklingen fant sted 25
dager i juni/juli 2003 og
var planlagt «semiprofesjonelt» med både følgebuss og følgebil, godt
organisert på oppdrag
gjennom Roger Espinoza,
peruansk kjemiingeniør
som hadde slått seg på
reiselivsnæringen. Han
hadde en velsmurt organisasjon rundt seg som
etter hvert opparbeidet seg
tillit også hos så innbarkede skeptikere som oss.

slags transetilstand. Det pumpes inn nok adrenalin og
blod med trykk i årene til å gi en klar årvåkenhet i sinnet.
Hvis det samtidig ikke er så mye slit og svette at anstrengelsen overskygger tanken, ja da trer tilstanden «syklingens yoga» fram: Tankene løftes og blir til krystall! Hvitt
tankelys brytes opp i farger. Den årvåkne bevisstheten vil
hele tiden underholdes av mening eller inntrykk, og man
sky-ves derfor inn i en «hyperbevissthet», syklingens yoga!
Men tilstanden kan ha forskjellig preg. Til tider dominerer
de ytre inntrykkene, mens til andre tider farger en indre
tankekilde bevisstheten, man dras inn i en høyere og
sterkere tankerekke som kan gi nye ideer og visjoner.
Denne tilstanden kan derfor sammenliknes med hensikten bak yoga, som er å oppnå en transeliknende tilstand der tankene svever gjennom en klar bevissthet,
kan bli transcendente. Syklingens mantra blir det monotone tråkket og de stadige girskiftene, ledet fram av veibanens sikre hånd og vindens trykk mot kroppen.
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Hver kveld prøver jeg å fange inn deler av dagens tankestrøm og skrive den ned. Kan hende legger jeg til litt,
men det meste trekker glemselen fra. Dessverre. Derfor
deler jeg disse boktekstene opp med bruddstykker av
tanker og sidespor, det spenner fra filosofi til små dikt.
Til og med en novelle tar jeg med i forlengelsen av refleksjoner om likhet mellom indianere og samer!
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Pizarro samler sine tropper
etter et forlis.
Pizarro brukte bare 180
soldater for å slakte ned et
helt folk. Imponerende!
Mest kjent er drapet på

Men – for å begynne med begynnelsen av selve syklingen: 12.6.2003 startet vi å sykle fra Lima, hovedstaden
i Peru. Lima er på denne tiden av året alltid innhyllet i en
dis. Det skyldes kalde havstrømmer og sjøluft som møter
ørkenvarmen. Den dominerende sørøstpassaten har altså
skylda. Kald, fuktig luft kommer inn fra øst og klimaet i
vest er styrt av den kalde Humbolt-strømmen. Disse kreftene holder hverandre stort sett i ørene, og det blir tåke,
men ikke nedbør. En sjelden gang går balansen over styr
– da braker det løs med voldsomme stormer og heftig
nedbør, best kjent som «El Niño». I Lima-området er det
«vinter og tørketid» i juni, selv om vi bare er 10 grader sør
for ekvator. Noen har foreslått smog og forurensning som
en hovedårsak til Lima-tåka, men det er urettferdig.
Selv på conquistador Francisco Pizarros tid var det tåke i
Lima-området på denne årstiden. Men han anla byen i
februar, og da var det klarvær og sol hele tiden. Han
syntes det var et fantastisk klima til å være vinter! Som
man skjønner gikk han litt surr i dette med nord og sør
for ekvator – fortalte Roger med et smil. Men by ble det,
og den lå riktig i relasjon til sjøfarernes erobringer og
behov for kontroll.
Og en forvokst langstrakt rotete by har det blitt, bestående av åtte større regioner med i alt 8 mill. innbyggere.
Trafikken i Limas gater er i en tilstand av kronisk kaos!
Det sies at etter Lima blir selv å kjøre i Paris som en
landsens hvile!
Perus økonomi fikk vi inntrykk av at er like kaotisk og
viltblomstrende som trafikken i Lima, med stadige konflikter som følge. Men tross alt har landet et slags demo-

inkakongen Atahualpa og
5000 av hans folk i år 1552.
Etter å ha fått fylt et helt
rom med gull, slaktet
Pizarro dem likevel ned.

krati nå, skjønt demokrati på latinamerikansk. President
Toledo har inkablod i årene, og kommer fra mellompartiene, er intelligent, men svak, ifølge Roger. Roger forteller og forteller, utfyller alle slakk av tid vi har. Han er
den fødte informator. Vi for vår del ble litt skeptiske da
presidenten siste uke før vi skulle komme erklærte «unntakstilstand» i Peru, «men bare for å rydde gatene for
ubehagelige elementer i forbindelse med et presidentbesøk; helt vanlig her», forsikret Roger. Da så!
Peruanere har gjennomsnittslønn tilsvarende 250 US$
pr. mnd. Brutto nasjonalproduktet pr. innbygger er bare
5 % av Norges. Nylig har det vært streik blant lærerne.
Den er visstnok avsluttet. For noen år tilbake ble det
gjennomført en jordreform i Peru. Den tok fra de store
godseierne og ga til vanlige bønder. Det har skapt
vansker for eksporten av mat, spesielt poteter. Peru
er jo potetens hjemland. Men vanlige bønder har fått
et bedre fundament etter reformen. Peru har ikke bare
sterke bønder, men også en sterk fagbevegelse. Ingen
betviler deres rett til å organisere seg og til å aksjonere.
Slik sett virker demokratiet.
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Derfor er landet på rett vei selv om det er langt fram.
Hvor er det ikke det?
Roger forteller stolt om Perus historie og folk, ofte med
en litt uventet vri. Hans syn på erobreren og massemorderen Pizarro var for eksempel uventet «positiv». Pizarro
brukte bare 180 soldater for å slakte ned et helt folk.
Imponerende!

Asbjørn

Vi startet fra tåkens og blodets
Lima fredag 12.6.03!
Skjønt, vi jukset litt i starten og tok syklene på bussen ut
av sentrum før vi satte hjulene på asfalten. Roger mente
nemlig at trafikken var for farlig for sykkel i Lima
sentrum, og vi valgte å følge hans råd.

Mest kjent er drapet på inkakongen Atahualpa og 5000
av hans folk i år 1552. Etter å ha fått fylt et helt rom med
gull, slaktet Pizarro dem likevel ned. Som et forsøk på
«forsoning» giftet Pizarro seg senere med to av
Atahualpas mange koner. Herifra kommer de første
«mestiser», altså barn med blandingsblod. Så rasist var
han ikke, understreket Roger. Det må vel alle kunne se?

Men vi slo til straks vi var ute av bygryta! Så godt det var å
kjenne den stødige veibanen gjennom «sykkelknoklene»;
som en del av kroppen, endelig i kontakt med moder
veijord! Endelig skulle eventyret starte og drømmen
fortsette som virkelighet! «You only live twice», din drøm
og din virkelighet. Den «transamerikanske highway» lå
foran oss og under oss! Den bar oss fram.

Inkariket ble slaktet av spanjolene! Hvorfor klarte ikke en
rotfestet kultur med flere millioner mennesker å stå imot
180 spanske soldater? Inkaene manglet fire viktige elementer i forhold til europeerne: De hadde ikke skriftspråk i noen form, de visste ikke om hjulet, hadde ikke
hester og ikke kuler og krutt. I deres lange veisystemer
var det mange trapper og de brukte kurerer. Dessuten var
den 400 år gamle inkakulturen ekstra sårbar fordi de var
midt i en blodig borgerkrig da spanjolene kom og meiet
ned begge parter. Ikke noe å spare på!

Lima-tåka innhyllet oss de første sykkelmilene, som å
sykle i varm ull. Men snart ble luften tørr og klar, og
varmere. Ørken! Landskapet skalv gjennom de hete luftstrømmene fra asfalten. Veien foldet seg ut fra horisont til
horisont – ble en forbindelsen mellom to uendeligheter.
Vi krøkte oss sammen over sykkelramma, tråkket taktfast og jevnt mot evigheten. Bena ble som stemplene i
en skipsmotor. Den rytmisk repeterende bevegelsen var
et mantra, og sykkelens yoga falt over meg: Et åpent sinn
i et åpnende landskap.

Asle

Lasse

Tina

Roger
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Roger kommenterte tørt at det ikke hadde regnet i dette
området på flere år! Bare elver fra fjellene laget grønne
kiler nedover mot havet. Havet ja! Havet utenfor vestkysten av Peru er spesielt fruktbart. Vår egen askeladd
og Bør Børson, Kjell Inge Røkke, startet visstnok innhøstingen av sine rikdommer fra havet utenfor
Stillehavskysten av Peru.
Om ettermiddagen svinget vi nedom et stort fiskemarked
ved kysten rett før byen Paracas. Markedet møtte oss
med en eksplosjon av liv, fylt av all slags fisk og skalldyr,
og et mylder av mennesker – et overveldende mangfold
slo mot øynene, ørene og ikke minst nesen! Vi ble stående der på kikk som langbente pelikaner i våre sykkeldrakter, som fremmede. Vi smilte og tok bilder og video,
til slutt vinket vi farvel og trillet videre. Slike som oss
passet ikke inn på markedet; en østers ville følt seg
bedre til rette enn oss raringer i trikot. Men Roger bare
gliste til det hele og knekket noen muslinger for å se om
de hadde perler.

Neste dag 13.6.
før vi syklet videre til Ica, satte vi oss i en hurtigbåt for å
besøke de navngjetne Ballestasøyene i havgapet utenfor
fiskemarkedet. Jeg fikk tørket bort et snev av turisme

Vår blåe venn

Helge

som kunne ødelegge, og lot sol og havluft strømme mot
og inn over meg, ville løfte armene og utstøte et brøl til
gudenes ære, men tok meg i det samme inn.
Armbevegelsene ble til et pek mot horisonten, og jeg
ropte – se der, svermer av sjøfugl. Og ganske riktig,
luftrommet utover havet var fylt med bølgende tepper av
fugler, store svermer som kom og gikk, som til dels

Thor

Lynette

Om ettermiddagen svinget
vi nedom et stort fiskemarked ved kysten rett før
byen Paracas. Her er Helge
på markedet.

Hans-Tore
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Ballestasøyene, i havgapet
utenfor fiskemarkedet. Det
formelig kokte av alle slags

fulgte båten i et elegant løp rett over havflaten, små liv
som synkroniserte sine bevegelser og viljer i kampen for
å overleve.

sjøpattedyr: sjøløver, hvalross, pingvin og mye mer.
Mens fuglene okkuperte
toppene.
Førinka-sandfigur på en av
naboøyene.

Roger gjorde mange improviserte stopp, her ble det
bråstans for å teste fargestoffet til en kaktus. Det
avgir et melkeaktig stoff
som i kontakt med hud blir
knallrødt, se Rogers kinn!
Brukes til leppestiftproduksjon, dyrere enn
gull pr. gram.

Etter en halvtimes ferd passerte vi noen ørkenaktige
klipper med høye sanddyner, der den største sandflaten
hadde en gigantisk tegning i sanden, en naivistisk for-

met fantasifigur – alt fra romvesen til rakkerunge er foreslått. Ingen vet. Men figuren fenger, brenner seg inn i
minnet. Og hvorfor viskes den ikke ut med årene, det er
jo bare sand?
Båten satte nå kursen rett til havs, hamret mot grove
dønninger. Det ble utfordring nok å holde seg fast, og
noenlunde tørre. Men snart skimtet vi to store øyer i
havgapet, og svermene av fugler syntes å sentrere seg om
dem, bølget fram og tilbake. Da vi kom litt nærmere, øyene
virket bedekte, ikke av vegetasjon, men av dyr! Det formelig kokte av alle salgs sjøpattedyr: sjøløver, hvalross, pingvin og mye mer. Strendene var fulle av dem som badestrender en godværssøndag, men ikke et eneste menneske. Mens fuglene okkuperte toppene.
Jeg er langt fra zoologisk skolert og vil heller ikke etterpå
lete opp navn. Det viktige for meg er den spontane opplevelsen av dyr og natur, den nesten eksplosive livskraften
der ute på øyene. Samtidig, og selv om øyene var forbudt
for mennesker, så ante vi mennesket i det hele – som
beskytter, men samtidig høster av overfloden.
Mennesket er som andre rovdyr, bare snilt når det er mett
eller mangler klør. Vi er alle lagt i jern under livets lover og
styrt gjennom genenes enevelde. Mens vår virkelighet
henger i livets tynne tråd. Det sannsynlige består av utallig
mange usannsynligheter, som et bølgende fugleteppe, og
tankene satte seg på det som mitt magiske flygende teppe.
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Etter sjøreisen kjentes det trygt og godt å komme på
sykkelen igjen. Det var heller ingen fare, denne dagen
skulle vi til overmål få tilfredsstilt vår sykkeltrang. Jakten
etter kontraster ble også utbytterik, for fra Ballestasøyene syklet vi rett ut i ørkenen. Ikke en busk, ikke en
kaktus, bare sand – et hav av sand. Først forsvant asfalten, så ble grusdekket gradvis dårligere. Veien oppløste
seg som et vakkert pastell malestrøk mot en turkis himmel. Jeg så ørkenens sandblåste ansikt der veien var
smilerynker. Som ved et innfall sluttet ørkenansiktet med
ett å smile, og veiene glattet seg ut, forsvant, oppløste
seg i sanden. Vi virret snart rundt uten ledetråd. Hvor
skulle vi sykle?
Selv Roger som kjentmann ble i tvil og tok feil av sanddynene. Vips, så var vi virkelig vill i ørkenen: ingen vei,
ingen spor. Men bevares, vi hadde følgebuss med nok av
drikke, kompass og kontroll over himmelretningene. Det
var altså ingen egentlig fare, men ørkensyklingen varte
det dobbelte av planlagt. Og hjulene skar seg ned i
sanden. Vi måtte trille syklene lange stykker, og vi falt og
falt, men falt mykt. Ørkenen minnet om snøfjellet i Norge
med vidder så langt synet rakk. Det samme øde, åpne
landskapet, men varmt og tørt. Uttrykket «ørkenvandring» ble med ett treffende. Thor rollespilte det helt ut
med en liten sketsj der han falt og krabbet gjennom
ørkenen på jakt etter vann og hvile. Vi fikk festet den til
video.
Til slutt fant vi tilbake til sivilisasjonens spor og den
transamerikanske asfalten. Men vi var havnet lenger fra
Ica enn planlagt. Faktisk hadde vi syklet nesten i ring.
Men hva gjør det, opplevelsen ble desto større! Når sykler
man ikke egentlig i ring? Roger pusta lettet ut da han
skjønte at vi ikke var forbanna på hans elendige stifinning. Vår reisefilosofi reddet ham på målstreken, kan
man si.
Det ble mørkt før vi nådde Ica, og endelig kunne vrenge
av det svette sykkeltøyet og strekke armene mot en dusj
av lindrende vann, nyte maten og vinen, og deretter
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legge seg i en myk seng, for til slutt å lukke øynene rundt
dagens opplevelser. En balsam! Ingen bør klage på lidelse når den leder til en slik lyst og lise.
Det hang forresten et underlig bilde på veggen på hotellrommet mitt den kvelden. Jeg ble liggende å se på det.
Stirre. En person satt og spilte fløyte og bak ham brant
en kandelaber med tolv stearinlys. I bakgrunnen danset
et underlig vesen: halvt menneske, halvt egyptisk farao.

Tankene mine kom på gli. Det sto en tekst under bildet
som fortalte at motivet var fra «Tryllefløyten» av Mozart.
Jeg visste at «Tryllefløyten» omhandler den tids frimureri.
Dette er beskrevet nærmere i en spesiell bok om frimureriet og mysteriesamfunnene, som også tar for seg
de gamle egyptiske mysteriene med Osiris, Isis og
Orfeus. (Boken heter: «De store indviede» av Edouard
Schure, Strubes 1973, ISBN 8775081695.) Her beskrives
de gamle mysterieritualene, antakelig ganske likt det
Frimurerbevegelsen har i dag, selv om de sikkert har tilpasset seg noe til vår tid.
Tankene var som sagt på gli. Jeg husket filosofidosent
Jon Medbøe som på 70-tallet holdt store forelesninger på

Fra Ballestasøyene syklet
vi rett ut i ørkenen. Ikke en
busk, ikke en kaktus, bare
sand – et hav av sand.
Roger, Hans-Tore og Lasse.

Hjulene skar seg ned i
sanden. Vi måtte trille
syklene lange stykker, og
vi falt og falt, men falt
mykt.

Blindern om «Tryllefløyten og frimurerne». Han dempet
lyset i salen, tente to kandelabre med levende lys, tok av
seg på overkroppen, fyrte opp en tykk sigar og gikk fram
og tilbake på podiet, trollbandt sitt publikum med en to
timers fantasirik reise gjennom mysteriene.

Asle, Thor og Tina.

Det var for øvrig den samme mannen som et par år
senere overnattet i kjelleren i Nidarosdomen i Trondheim
sammen med et par studiner og en kasse vin. To dager
etter kunne man lese i Adresseavisen at han hadde sett
«Munken» i domen!
Som vi lar oss forføre, tenker nå jeg. Peru og dets folk
har som de fleste latt seg forføre av myter og religion.
Samtidig dyrker de i dag mytene og fargelegger dem på

nytt for turismen. Jeg kan ikke dy meg, må sitere
B. Brecht:
«La ingen forføre dere,
håp og tro er forbudt.
Alle dyr skal krepere,
det finnes et liv, ikke flere.
Deretter er det slutt.»
Den som ikke har en solid analyse til å stå imot og til å
orientere seg med, vil før eller senere bli forført. Livet kan da
spore av, og konsekvensen bli fatal. Samtidig kan kunst
som er bergtatt eller forført likevel bli en estetisk nytelse.
Dessuten kan slik kunst håve inn penger hvis den kombineres med turisme, den gjennomgår en slags metamorfose.
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Den neste dagen 14.6.
ble fylt til randen av sykling. Fremdeles var vi innrammet
av ørken, men et bredt asfaltteppe skar gjennom og gjorde
oppgaven lettere. Derfor satte vi opp farten, og fikk det
tungt nok likevel. Slik er idrett og idrettsfolk underlige, de
vil alltid utfordre begrensningene. Det gjelder også «pensjonerte» idrettsfolk. Selv det tilsynelatende lette må
«presteres», altså gjøres til en utfordring. Asle er, som
meg, en pensjonert idrettshingst, fremdeles med varmt
blod i årene, sprett i ballene og med et grunnfjell av
kondis. Derfor kan vi se bort fra at magen har begynt å
henge litt, og godta urent trav av og til.
Asle hadde tatt mål av seg til å lage en profesjonell
dokumentasjon av prosjektet. Han stilte med en kanon
av et videokamera, lånt fra et TV-selskap. Litt forsiktig
kan man trygt si at han var hekta på dokumentasjon, og
det preget så absolutt hans adferd: spurtsykling, lyn-

stopper, en ustanselig hopping på og av følgebussen.
Han ble en jeger, og vi andre ble byttet. Til tider ble Asle
så stimulert av sin «oppgave» at han ropte og dirigerte
oss som skuespillere. Da kjente jeg irritasjonen boble,
men det var jo en god hensikt, så det gikk ikke an å bli
lang-sint på ham. Men bevares så hissig jeg kunne
blusse opp, noe Asle var vant med fra min side, og jeg
fra hans. Slik sett var vi godt samkjørte.
Lunsjen denne dagen ble for en gangs skyld ikke servert
fra et bord i ørkenen, men i landsbyen Palpa, en aldri så
liten oase. Det ble «lunsj i det røde» på en kafé der,
«rød» fordi stoler, bord, parasoller og dekorasjoner var i
rødt og rødlige farger, med en grønn ramme av oliventrær og vindruer rundt. Roger bestilte, og maten ble
båret fram på store fat: grønnsaker, fisk og kjøttretter
funklende i alle fargenyanser og med dufter fra det
honningdiskrete til det chilisterke. En god, men kort hvil
og langpils fulgte med. Kokken kom ut og mottok applaus,
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Lunsjen denne dagen ble
servert i landsbyen Palpa,
en aldri så liten oase. Det
ble «lunsj i det røde»
«rød» fordi stoler, bord,
parasoller og dekorasjoner
var i rødt.

Et bredt asfaltteppe skar
gjennom ørkenen og
gjorde oppgaven lettere.
Derfor satte vi opp farten,
og fikk det tungt nok likevel. Slik er idrett og idrettsfolk underlige, de vil alltid
utfordre begrensningene.
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I full fart gjennom en liten
landsby.

og da Asle rettet kamera mot servitørene begynte de å
synge! Det oppsto en hypnotisk harmoni mellom mat,
lukt, lyd og omgivelser. Betjeningen ble stadig mer nysgjerrig på vårt prosjekt. Roger fortalte litt og entusiasmen
tok da av. Helt til Asle kastet et sideblikk og punkterte
det hele med et hyl: punktert igjen! Sykkelen hans hadde
seget ned på felgen der den hvilte i solsteiken, og Asle
hadde ikke flere hele slanger. Det visste vi alle. Dessuten
visste vi at han verken gadd eller kunne lappe. Derfor sto
han der og ba om å bli «reddet». Hans-Tore «tok saken»
og lynlappet og skiftet for Asle, mens Asle filmet! Du
Asle, du Asle! Reddet igjen. Men narkose og smerteterapi, det kan du!

terte meg at Asle syklet ganske ubesværet, la seg stadig
først og dro. Tynne dekk og tykke muskler, tenkte jeg. Jeg
klarte å holde meg på linje, viste ikke svakhet, men følte
meg helt kjørt da vi nådde Nasca by idet solen skrudde
av for i dag. Mørket falt oss i ryggen de siste svingene inn
mot hotellet, men det holdt akkurat!

Lunsjen fikk ikke ligge lenge i fred i magen. Her gjaldt
det å ha solid fordøyelse. For vi svingte oss fort på syklene igjen og tempoet økte raskt, det ble etter hvert til et
ritt mot klokka. Jeg la meg i luftlommer av dragsug, dro
opp frekvensen i bakkene for ikke å stivne, kastet nervøse blikk på de andre. Viste de tegn til tretthet? Det irri-

Forhold er ikke enkle verken å ha nært eller på avstand.
Nesten alle har erfart hvor lite det skal til for at forhold
kan skjære seg: En bagatell som takles feil kan være nok.
Samtidig kan positive småting være selvforsterkende og
gjøre dagliglivet til en god opplevelse. Derfor, hva gjør at
noe skjærer seg mens noe annet gir positive bølger? Kan
vi forutsi det eller styre konsekvensene bedre? Eller er
dette motpoler som gjensidig betinger hverandre, jeg
mener: Ser vi det positive bare gjennom det negative,
som i et dialektisk forhold? Hva er fruktbart, eller for å ta
den helt ut: Hvordan tenker vi oss et stadig bedre liv i forholdet, hele veien til «det gode liv»? Hva er det gode liv?

Den kvelden surret tankene i hodet som en bisverm
rundt honningkrukka. Først surret og stakk det noen irriterte tanker om Asle, så avvæpnet jeg ved å slippe tankeduene løs og la dem fly mot hjemlandet, til de som står
meg nærmest, som det heter. Men snart begynte disse
tankene også å stikke. Avstanden ble for stor.

Så mange spørsmål og bare usikre svar. Alle er amatører
på egne liv. I nærhetens og forholdets kunster er vi læregutter. Det samme gjelder forholdet til venner, slektninger eller kolleger. Bøker, terapeuter og teorier popper
stadig opp og vil hjelpe oss til et bedre liv. En av de viktigste er Stefan Klein: «Lykkeformelen», en slags boklig
lykkepille, etter eget utsagn. Livets alle positive attributter er viktige: fra god helse, meningsfull jobb til gode
relasjoner og venner. Psykisk balanse og kontroll, positiv
tenkning, justering av forventningene er også fyndord. Få
tør nevne økonomi. Så langt kan ingen være uenig, men
– Klein mener at vi ikke tjener på å dvele ved kompleksene og det fortrengte, altså ikke gjøre som Freud.
Egentlig har jeg mest sans for Per Fugelli som ikke tror på
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Dessuten er det viktig å tenke dialektisk og ikke se på
hendelsene som uavhengige. Selv en ulykke kan gi kontrast som øker senere lykke. Det negative er det positives betinging. Det gjelder å ha nok åndelig bufferkapasitet til å se alt over tid og i et stort perspektiv.
Ikke lett, men . . .
Men, dessverre er verden mer komplisert, for også en
slik strategi har en grense. Hvis adferden er for spesiell
må ekspertene og diagnosene på banen. Det er viktig å
bygge inn i sin livserfaring hvor denne grensen går. Men
diagnosen rammer bare noen få.

«lykketrening» i det hele tatt, men ber oss finne en mening med livet og ha god samvittighet for handlingene.
Men han ber oss også legge lista litt lavere. Der følger jeg
ham ikke. Bedre å legge den høyt og tåle et riv, sier jeg,
kanskje av og til gå under den! I dialektikkens tankeunivers blir høye mål til en drivkraft og ikke et hinder.
I en del miljøer er det trendy å ha sin personlige terapeut. Men terapeuten vil profesjonalisere. Det blir i seg
selv et problem, for eksempel i USA som noen liker å
sammenlikne oss med. Der ligger jo halve folket på
benken! Jeg tror på en annen tilnærming, nemlig å
bevare amatørskapet i det private, ikke «fagliggjøre» for
mye, eller enda verre, ikke «sykeliggjøre» og dele ut
diag-noser. Livet skal leves uten diagnose.
Hvis det kommer en venn til deg med et personlig problem, så prøv å menneskeliggjøre, ikke sykeliggjøre. Lim
for all del ikke en diagnose i pannen. For han er en venn
og ikke en pasient. Din mest fruktbare rolle vil være å gi
støtte, råd og meninger. Møtet må utløse en positiv reaksjon fra menneske til menneske. Ha empati.

Jeg overhørte en gang et intervju med en forfatter som
hadde sterke meninger om Jens Bjørneboes forfatterskap, spesielt om «Bestialitetens historie». Noen har forsøkt å «forklare» hans bøker i lys av hans vanskelige liv
som endte i selvmord. De har brukt psykologiske analyser og diagnoser. Men det er ødeleggende hvis man vil
oppleve kunsten og kunstverket som levende kunst, noe
som burde være hovedpoenget i det offentliges fokus. En
stor kunstners kunst er alltid viktigere enn hans liv.
Psykologiske metoder er bare fruktbare hvis man har
bestemt seg for en terapeutisk situasjon (og ikke alltid
da heller). De er som regel til forvirring og ødeleggelse
hvis de misbrukes på kunstverk eller kunstnere.
Det samme paradokset har nok mange opplevd i en
debatts hete, nemlig at eldre forståsegpåere «forklarer»
og sverter ens standpunkt ut fra «en uheldig oppvekst»
eller med annen (kvasi)psykologi. Som regel er deres
egentlige motiv uenighet i sak, men de stikker med
psykologiserende spyd i stedet for med skikkelig argumentvåpen.
Egentlig kan ethvert fag eller alle vitenskaper for lett
brukes utenfor sin naturlige rekkevidde. Det kan føre til
både undertrykking og komikk. Ikke minst florerer slik
«grenseløs» bruk innen de medisinske fagene, og i
fysikk. På den måten glir fysikk lett over i metafysikk.
Taket glipper. På den annen side må vi ikke være redde
for å flytte grenser eller leke med nye tanker. Det gjør oss
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flerdimensjonale. Men balansen er spesielt viktig når
man går på kanten! Fallhøyden kan bli stor. Balanse må
utvikles til en balansekunst, slik livserfaring må utvikles
til livskunst. Jeg er av dem som liker å leke med tanker og
motsetninger, også nå mens Peru-natta brer seg svart
over meg. Opplevelsene har sunket inn og de eltes gjennom hjernevinningene. Et indre blikk ser bakover og
framover, beveger seg i tid og rom. Dette kaller forskerne
hyperbevissthet. Ja takk, det høres fint ut, men egentlig
er det bare min daglige åndelige fordøyelse. Og i dag har
den forsynt seg grådig. Den både rumler og fiser.
For meg er det viktig ikke bare å fordøye, men bruke frigjort energi til å skape, ha et kreativt sinn. Det stiller høye
krav til «plastisitet» og fantasi. Kreativitet må trenes opp
og holdes ved like. Ellers forfaller det til vakre ord.
Det er fruktbart å stille seg utenfor sin egen kultur for
bedre å kunne innleve seg i andres. Samtidig må vi godta

Dette treet fra regnskogen
kan på mange måter symbolisere forvridde tanker
og drømmer, trollskapen i
oss.

oss selv som et produkt av vårt eget påvirkningsnett, der
kultur og miljø er noen av maskene. Vi er ikke og skal
ikke være nøytrale, og må ikke bløffe på oss en nøytralitet. Men gjennom en god åndelig fordøyelse deltar
vi i flere dimensjoner og bygger opp en økt toleranse.
På den måten blir vi verdensborgere og deler et globalt
ansvar. Det er hva vi faktisk gjør som teller. For vi er
summen av våre handlinger, ikke tanker. Men tanker kan
endre en framtidig handling. Jeg analyserer, derfor har jeg
frihet og ansvar i handling. Husk at vi i stor grad skaper
våre egne liv. Det er en myte at det meste er tilfeldig. Det
er unntaket at det tilfeldige bryter avgjørende inn, være
seg sykdom, arv eller ulykker. En skopusser blir president, en milliardær blir narkoman. De skaper sine liv!
. . . sover jeg eller er jeg ennå våken? Hodet blir tyngre og
tyngre mot puten. Jeg sover.
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15.6. Hviledag fra sykkelen,
men ikke for hodet eller øynene. Vi var mentalt godt forberedt på «de store linjene», ja egentlig altfor forberedte
på disse fordømte berømte Nascalinjene, milelange
«stier» som tegner gigantiske figurer i ørkensanden. I likhet med Den kinesiske mur påstås det at
Nascalinjene kan sees fra Månen. I alle fall kan de sees
fra småfly.
Jeg følte at turismen var i ferd med å poppe opp rundt
oss, som popkorn, du vet disse som ser faste og
anstendige ut, før de plutselig popper ut til noe løst,
luftig og nesten smakløst. Vi lå som jomfruelige popkorn i turismens gryte, så la gå: Popp ut!
Roger fikk oss opp grytidlig, for å få det best mulige
overblikk over linjene, sa han. Altfor tidlig til å være
hviledag, tenkte jeg. I bussen på vei til småflyene som
skulle løfte våre blikk, skuet jeg bare morgentåke, rastløs trafikk og eksos. Jeg tenkte: Hvordan kan dette bli
til et klart overblikk?! Og der fikk jeg rett. Vel framme
på småflyplassen måtte vi vente. Og vente! Morgentåke, var beskjeden. Som om vi ikke forsto. Men den vil
letne, forsikret de. Som om ikke all tåke letner, til slutt.
I mellomtiden ble vi foret med video om linjene, først
på japansk, deretter det samme med engelsk stemme.
Vi var altså forberedt til opp under ørene. Dagen før
hadde vi også vært innom Maria Reiche-museet, museet oppkalt etter en tysk dame fra mellomkrigstiden.
Bildene av henne og det jeg hørte fikk meg til å se for
meg en grå tynn skikkelse ved siden av en gammel
Mercedes, en riktig nazi av en bil. Hun la seg i bakhold
og skjøt etter mopedister som kjørte over linjene i ørkenen! Slikt blir det enten skandale eller respekt av. For
hennes del ble det respekt. Ettermælet sier at hun
kjempet heroisk og med «alle midler» for å få linjene
«anerkjente». Hun tegnet og tolket linjene med tysk
nøyaktighet og nøkternhet. De ble hennes livsverk.
Ellers mangler det ikke på fantasifulle tolkninger rundt

linjenes opphav, selv om en lett kan se hva de forestiller,
nemlig forskjellige dyr: apekatt, isfugl, hval, hund eller
edderkopp. Dessuten er mange linjer bare lange, rette
felt. Hvorfor ble de laget og av hvem? Ikke et eneste ord
er skrevet ned av de som skapte linjene. Slikt stimulerer
fantasien litt ekstra. Til og med romvesener er lansert
som forklaring! Mest sannsynlig er linjene laget av førinka-indianere som manglet regn. De bygget templer for
vannritualer i ørkenen. Solen var nok deres allmektige
gud, men livet trengte også vann! Alle dyrene i linjene
kan assosieres med et regnrikt klima. Antakelig gikk
indianerne i linjenes spor som et ritual for å blidgjøre
maktene slik at det skulle komme regn. Jeg ser dem for
meg der de går i figurene i tusentall mens de synger mot
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Fra flyturen over
Nascalinjene: Der lå linjene for våre føtter! Streker
av ånd i sand.
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Asle tente på kjoleflippen
til en fyrig danserinne.
Dagen etter opptrådte hele

himmelen. Men regnet det mer? Ingen vet. Vi rasjonalister tror jo ikke det. Men vi innrømmer at deres håp ble
til kunst, et livets vann.

gruppen for oss og Asle
filmet med høy potens.

Denne morgenen satt vi altså på flyplassen og ventet. Til
slutt lettet tåka, og da lettet vi. Endelig! Vi ble fugler på
himmelen. Småfly gir for den uerfarne alltid en følelse av
berg-og-dal-bane, det gir en disiplinert skrekk, et kikk,
en farlig-men-egentlig-ikke-så-farlig følelse.
Der lå linjene for våre føtter! Streker av ånd i sand. En
gigants penselstrøk, et syn som feiet til side alle forbehold! Vi ble fanget av figurenes magi. Som ørner sirklet vi
over synets bytte, og frøs fast øyeblikket.
Kontrastenes hviledag var langt fra over, knapt begynt.
På programmet sto et besøk til et lokalt sykehus i Nasca
og ikke minst en tur til de gamle indianergravplassene
Chao Chilla. I tillegg stelte Asle til et ekstra «hat trick»,
et uventet besøk av en dansegruppe. Asle hadde leid
den inn «for å få et artig videoopptak», som han sa. Det

hadde ikke vært til å unngå å legge merke til at Asle
kvelden før med iver hadde tent på kjoleflippen til en
fyrig danserinne. Tenningen var en planlagt del av
showet, verre var det ikke, omtrent som vi med nisselue
i hallingdansen skal sparke ned en hatt.
Siden Asle fikk tenning fikk han ikke samtidig et godt
opptak. Derfor tenkte han vel som så at det ville ta seg
bra ut på video med en solo danseopptreden i sol. Som
tenkt så gjort. Plutselig sto seks danseklare silkekledde
gylne peruanere der og skulle underholde oss. Vi skjøv
velvillig lunsjen til side for bedre å nyte det hele, og
flokket oss rundt hotellbassenget. Der hadde danserne
plass nok til å utfolde seg.
Oppvisningen ble en rytmisk lyd-skulpturering, ganske
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tekkelig egentlig, helt til de skulle ha oss med i den
avsluttende dansen. Etter noen nølende vrikk kastet vi
oss snart uhemmet ut i det. For min del endte dansen
med et stort mageplask i bassenget. Mens Asle smilte og
danset rundt som fjøsnissen personlig med erigert
kamera. Et fantastisk opptak, ropte han!
En av danserne fikk slipt ned huden under fotsålene og
måtte forlate oss haltende og lidende. Noe av gulvet
rundt bassenget hadde en ru overflate som ble sandpapir mot ivrige barbeinte danseføtter.
Besøk på et lokalt sykehus sto ikke på Rogers prioriteringsliste, men jeg maste og han ga seg. Sykehuset lå i
Nasca sentrum og skilte seg ikke ut fra bebyggelsen
rundt, en grå bygning av umalt betong. Eneste veggpryd
var Jesus og falmete medisinske plansjer av hjerte og
nyrer. Et par smilende doktorer viste oss rundt mens de
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pratet ivrig på spansk. Det var derfor ikke lett å få med
seg mer enn et hovedinntrykk. Dårlig hygiene lyste og
luktet mot oss: Skitne toaletter og lort i krokene! Men
pasientrommene var ganske rene. Legene fortalte at folk
ikke betalte for å komme hit, og sykehuset hadde døgnvakt, ikke ortoped, men et akuttkirurgisk team som
gjorde enkel kirurgi. Den største avdelingen var fødeavdelingen med omtrent to fødsler i døgnet. Vi utvekslet
noen spanske ordhieroglyfer med et par stolte mammaer. I Nasca er det få som føder hjemme, ble vi fortalt. Og
det forstår seg for dette er et mye bedre tilbud enn ingenting; noe vi for øvrig ikke litt senere kunne si om
helsestasjonen i Boca Manu dypt i regnskogen, den vi
skulle få oppleve om noen uker.
Jeg fantaserte meg inn i rollen som pasient på sykehuset
. . . og var glad jeg bare kunne dra . . .

Den største avdelingen
var fødeavdelingen og
Mor og barn-klinikk. Vi
utvekslet noen spanske
ordhieroglyfer med et par
stolte mammaer.
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Vi dro til Chao Chilla-gravene. De lå en halv times kjøretur
utenfor byen, dit vi nådde fram i skumringen rett før solen
strakte seg oval ut for å hvile på ørkensanden.
Gravområdet var stort og dekket av tørr brun sand, ikke et
strå, ikke et tre. Men i bakgrunnen bølget det av grønt, for
området lå i utkanten av et dyrket åkerland. Et par av gravene var forsøkt restaurert slik man tror de har sett ut, mens
det rundt om lå spredt små og store deler av menneskeknokler. Jeg plukket opp et par fragmenter av et skallebein,
en ryggvirvel, deretter et nesten intakt lårbein fra den varme
sanden. De restaurerte gravene hadde mumifiserte
påkledde lik som vender sine inntørkete ansikter og brustne
blikk mot den oppgående sol. Trodde de virkelig at de døde
kunne se, eller må vi oppfatte dette symbolsk? Kanskje de
mente at solen så på de døde? Solen var jo deres Gud. Den
guden hadde forresten akkurat nå forlatt oss syklister. Det
ble fort mørkt. Et par velvillige lommelykter viste veien
mellom knoklene, en stemning vi helst ville forsvinne fra.
Derfor kom vi oss raskt tilbake til bussen.

De restaurerte gravene
hadde mumifiserte lik som
vender sine inntørkete
ansikter og brustne blikk

Lyset fra lommelyktene ble som våre små tanker. Jeg så for
meg en indiansk versjon av Platons hulelignelse: Vi er
dømt til å se bare skyggene av den store virkelighet! De
dypeste virkeligheter er skjult i et absolutt mørke for våre
sanser, men de røper sin eksistens gjennom sine skygger.

mot den oppgående sol.

Chao Chilla-gravene. De lå

Men jeg knuget en liten suvenir i hånden: en skallebit. Og
i støvskyen i mørket etter bussen så jeg . . . var det ikke en
som løp og løp der, en Hamlet med skallen i hånden? . . .
og han ropte: ta oss med! . . . to be or not to be . . . Jeg løsnet blikket, knep øynene og tankene sammen, skviste ut
all drøm til jeg tenkte på en tørr sannhet. I bussen tilbake
klorte jeg ned noen ord på et ark, det ble omtrent slik:

en halv times kjøretur
utenfor Nasca. Vi nådde
fram i skumringen rett før
solen strakte seg oval ut
for å hvile på ørkensanden. Lasse plukker
opp et gammelt lårbein.

alt som er er kronet til evighet, bare formene forandres, de famler etter nuet. Bare valgene gir oss
vingeslag, men de blir stadig tyngre, for jeg er summen av mine valg, helt til vingene slås inn, og mitt
blinde blikk bøyer seg mot solen: jeg ser, virkeligheten henger bare så vidt i livets tynne tråd . . .
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Neste dag 16.6.

Vår høydeprofil for ruten,
tydelig hvor det stiger til

visste vi ville bli den store styrkeprøven, over 16 mil og
en stigning på 3600 meter! Hans-Tore hadde forhandlet
seg til et spesialopplegg. Han var den beste syklisten av
oss og ville benytte seg av det til å nå helt fram uten
«juks» med busstransport mot slutten. Jeg var redd for
høydesyke og stygg trafikk og forlangte at han hadde
følgebil. Roger avtalte derfor med en taxi som skulle
følge Hans-Tore hele den dagen. Det ble ikke dyrere enn
å ta taxi et par kvartaler i Oslo!
Vi kom oss tidlig opp med frokost kl. 0515 og start i grålysningen kl. 0600. Mange av de 40 000 nascaenserne
var også oppe allerede. Et mylder av mennesker var på
vei til sine daglige gjøremål. Fattige slitere starter tidlig
og avslutter sent. Vi skulle også slite i dag, på vår måte,
tråkke og stige. Etter noen få minutters tråkk stakk HansTore, som avtalt. Ville han klare det? Ville vi klare det? Et
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himmels!

berg av bakker tårnet seg opp foran oss. Jeg hadde aldri
syklet så mye som 3600 meter oppover på en dag! Selv i
Tibet der vi kom over 5000 meter, hadde vi en mer
beskjeden stigning på samme dag.
Planen var å sykle jamt, spinne på lette gir, ha korte og
få pauser. Og slik ble det. Roger imponerte igjen, for ikke

Lasse fant blomster også i
høyden.
Andesfjellene i det blå –
opp dit skal vi!

Den store styrkeprøven,
over 16 mil og en stigning
på 3600 meter! Planen var
å sykle jamt, spinne på
lette gir, ha korte og få
pauser. Og slik ble det.

bare fulgte han oss glatt på sykkelen, han hadde pust til
å guide i farta, fortalte idet vi passerte omtrent 2000
meter at foran oss lå verdens høyeste sanddyne: Cerro
Blanco på 3000 meter! Og virkelig, den ruget hvit og
rund, et sandmonster med en ufattelig mengde sandkorn, en fjellenes flodhest, et helt univers i seg selv!
Landskapet forvandlet seg etter hvert, ikke bare som en
konsekvens av høyden, men også fordi dette området
hadde mer nedbør og fuktighet. Fra kaktus til bartrær til
gressletter i høyden. Livet på jorden får det sjelden helt
som det vil, enten det er varme og tørke, eller kulde og
høyde. Derfor tilpasser det seg, varierer og lyser opp i
kontraster!

Mitt indre landskap forvandlet seg også etter hvert som
vi syklet innover og oppover, hver celle i kroppen fikk det
surere og surere, spesielt de i lårmusklene! Det kunne
vært på omtrent 3000 meter, at jeg forsøkte på en intellektuell avledningsmanøver: Jeg siterte Hamlet, slutten
av første akt, den med «o frailty thy name is woman».
Teksten var noe jeg en gang som tenåring pugget mens
jeg lå på pappa professorens avdeling på Rikshospitalet
med ankelbrudd! Hamlet satt ennå fast i hukommelsen,
tenk det! Kanskje imponerte jeg noen, men lungene ble
bare tommere. Hamlet hjelper ikke i oppoverbakke.
Et par av oss måtte ta en hvilerunde i følgebussen: hodepine, kvalme og kramper. Vi andre holdt stand. Til slutt
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flatet landskapet ut og lagunene kom til syne. Vi kunne
koble inn høyere gir, formelig sveve over høysletten og
kjenne en slags seier over tyngdekraften! Men tiden tok
oss raskt igjen og mørket fanget. Jeg beordret alle i bussen de siste milene inn mot overnattingslandsbyen
Paquio. Tross alt hadde vi syklet 12 av de 15 milene, og
tråkket alle bakkene! Men Hans-Tore . . . ? . . . Hvordan
hadde det gått med han? Jo, glimrende! Ikke bare nådde
han helt fram i tide, men han snudde og syklet tilbake
for å møte oss. Men da punkterte han, hovmot står for
fall, men skitt det samme, for han lapper like raskt som
han sykler.

Neste dag 17.6.
vekket oss med blanke ark. Som vanlig ble vi purret tidlig av Roger. Frokosten ble inntatt på en kafé rett ved hotellet. Det var årsaken til at netthinnen ble eksponert for
en grytidlig morgenstemning i landsbyens trange gater.
Folk var i ferd med å åpne sine boder og forberede den
daglige kamp for tilværelsen. Vi derimot forberedte oss
til dagens sykling, trakk på våre glinsende drakter som
skapte enda større avstand, og skjeve blikk. For her fantes ingen andre turister eller «fremmede» det vi kunne
oppdage. Snart rullet vi ut av landsbyen som en seierskåt divisjon som driver seg selv videre. Denne dagen
syklet vi 10 mil, ikke imponerende akkurat, men det ble
uventet harde mil opp og ned, og vi steg til nye høyder
ved lagunene. Faktisk passerte vi vårt høyeste punkt på
turen: passet Hushuaccasa på 4300 meter.

Til slutt flatet landskapet
ut og lagunene kom til
syne. Vi kunne kople inn
høyere gir, formelig sveve
over høysletten og kjenne
en slags seier over tyngdekraften!
Helge og Hans-Tore.
Noen måtte ta seg en
ekstra støyt for å klare
bakkene.

Flere ganger passerte vi kors og relikvier i veikanten,
noen steder med rester av nedbrente stearinlys. Det
markerte der noen hadde forulykket. Her hadde familie
og venner sørget og møtt «det ondes problem» ansikt til
ansikt. Relikviene er en katolsk skikk. I Norge har vi en
mildere variant med bare tente lys. Her nede setter de
kors sammen med lys, av og til bygger de det inn i
«dukkehus» og legger til mange andre religiøse symboler.
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Slitne og nedstøvete nådde vi ved solnedgang landsbyen
Challuanca som ligger på 3000 meter. Det viste seg at
denne landsbyen var tørrlagt – hovedvannledningen
hadde sprunget lekk. Ingen visste hvor lang tid det tok å
reparere, kanskje til i morgen. Kanskje en satan likevel
lekte med oss! For ingenting passer dårligere for slitne,
svette syklister enn vannløshet. Kroppen stinket og
sykkeltøyet klødde.

Flere ganger passerte vi
kors og relikvier i veikanten, noen steder med
rester av nedbrente stearinlys. Det markerte der
noen hadde forulykket. Her
hadde familie og venner
sørget og møtt «det ondes
problem» ansikt til ansikt.

Snart tok vinden tankene mine. Ritualer kan lindre og gi
sorgen et uttrykk. Men la oss ikke lure oss selv og tro på
undre, tro at vi kan tukte naturen uten å forstå dens
lover. Mister vi grepet her, er veien kort til rituelle
besvergelser, alt fra «svart katt over veien» til voodoo! Da
blir det også forlokkende med helbredelse ved bønn.
Hvis «Gud» virkelig kunne helbrede eller hindre ulykker
og likevel lekte rundt med folk slik virkeligheten viser –
ja, da var denne «Gud» ikke noe å samle på! Han påfører
altså folk med vilje sykdom, leker deretter rundt med litt
helbredelse for de som himler høyest, for til slutt å
knekke nakken på oss alle. For alle dør. Fanden heller,
sier nå jeg. Tenk om statsministeren oppførte seg som
«Gud». Ville du da stemme på ham ved neste korsvei?
Dette tenkte jeg ved neste kors langs veien.
Jeg tråkket opp på et høyere gir og konkluderte med at
det er fruktbart å stille seg åpen til alt. Men la deg ikke
forføre, vær kritisk. Åpenhet krever en strengere analyse
enn hvis du har slått deg til ro med en «sannhet». Legg
merke til at «sannheten» alltid har et skjevt smil om
munnen.
Sykkelen trillet videre, heldigvis. Som tankene. Uten
ulykker eller lykker, og ingen guder ville leke med oss!

Jeg bestemte meg for å fryse tiden, ikke engang forsøke å
skifte, bare legge meg rett ned som jeg sto og gikk, og
sovne. Jeg sovnet! Neste morgen reiste jeg meg ferdigkledd, ristet meg som en hund og syklet i det samme
tøyet. Jeg hadde funnet min pels. Litt stiv var den i starten, men bare jeg fikk vent meg til det så varmet morgensolen, og episoden. Det ble en spesiell opplevelse, et
nytt minne, til og med refleksjoner dukket fram fra under
pelsen etter hvert som kroppen kom inn i rytme. Man
skal ikke forakte gammel svette.
Roger observerte det hele, og var glad for at vi tok vannmangelen med et filosofisk vidd. Alle vinkler virkeligheten ut fra egne interesser.
Mitt filosofiske vidd, tør jeg si det slik, fortsatte denne
formiddagen, rullet i takt med sykkelhjulene. Folks gudsbegrep fikk gjennomgå. Igjen var det korsene langs veien
som inspirerte. Jeg spurte meg selv: «Hva mener egentlig
folk med Gud?» Svarene rullet inn som nummerballer i en
lottokvern. Sykkelen ga meg god tid til å tenke, og til å
forville meg ut på viddene og tilbake. Og lottogevinsten?
Det slo meg hvor lett mennesket lar seg forføre til å tro
på nesten alle tenkelige varianter av en guddom, fra
tradisjonelle monoteistiske forestillinger hos kristne og
muslimer, til en hærskare guder eller halvguder, som
hos hinduene. Katolikkenes helgener blander inn litt fra
hver leir. Noen strekker det lenger og påstår at «Gud»
kan smøres tynt utover materien, er allesteds og derfor
opphører som en egen enhet eller «person». På en måte
blir naturen Gud.
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Filosofen Xantemander var en av dem som smurte Gud
tynt utover materien, ja selveste Aristoteles gjorde det på
sine gamle dager. Systemfilosofen Spinoza hadde sin
variant. Han opphøyet «naturlovene» til Gud, eller for å
si det litt dypere: Gud var prinsippene og kreftene som
betinget naturlovene. Einstein sa en gang at hvis han
skulle tro på en gud måtte det være Spinozas.
På et annet ytterpunkt står ateistene som benekter alle
former for Gud eller metafysiske prinsipper. Ateisme kan
(men må ikke) kombineres med rasjonalisme, at vi bare
forholder oss til det som «kan forstås». «Forstå» betyr å
sette forklaringer inn i en for oss logisk sammenheng,
ikke nødvendigvis i en blankpusset vitenskap eller
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teknologi. Legg merke til at jeg ikke påstår at «alt kan
forstås». Det ville vært et meningsløst utsagn for rasjonalisten. Forståelse er ikke en fysisk eller psykisk gitt
mengde. Så lenge du kan skape kan du se noe nytt.
Forståelse er i og ikke utenfor deg.
Naturvitenskapene er ektefødte barn av rasjonalismen.
På en måte har naturvitenskapene samme funksjon for
rasjonalistene som undrene har for de gudstroende. Men
også troende tar fly eller kjører bil! De benytter seg da av
vitenskapenes fetter: teknologien. Enhver lov som ikke
har en teknologisk konsekvens er «keiserens nye klær».
Mange kombinerer også rasjonalisme med forskjellige

En stolt gruppe har nådd
toppen. Helge, Thor, HansTore, Lasse, Roger, Asle,
Lynette, Asbjørn, Tina og
vår kokk.
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nen beviser teorien. Det finnes alltid alternativer. Hvis vi
innser det så gir vi oss selv større frihet og flere valg.
Samtidig pålegger vi oss en begrensning, en kritisk fornuft, nemlig at tanke og handling skal være «fruktbare»
og helhetlige.
Vi må se nye steder og kulturer, tenke nye tanker. Men
også se det gamle og velkjente med nye øyne. Da kan
selv det å sitte helt stille bli en spennende reise.
Og – alt dette fordi jeg ikke fikk dusjet i Challuanca!?

Neste dag 18.6.

Vi møtte en del alpakka og
lama på fjellet. Alpakka
finnes altså – ikke bare
som en begrep i Stompa!

former for humanisme. De ser sitt liv som kunst og ikke
som et klinkekulespill, de bringer inn følelse og ikke
bare fornuft. Forskjellige grader av rasjonalisme kombineres med nær sagt alle former for gudstro. Det er ikke
den variant man ikke finner! Og egentlig, det er fantastisk at vi er så varierte i vår likhet! Vi har «alt tenkelig» i
vår kultur, har et fargerikt fellesskap.
I et slikt fellesskap plasserer jeg med glede mitt hjerte.
Ingenting bør avvises helt, ingenting bør slukes rått. Det
er «fruktbar tenkning». Vi må erkjenne at vi i forskjellige
sammenhenger trenger forskjellige ideer og lover som
«redskap» for å bli mest funksjonelle, da funksjonelle
ment i en vid forstand der følelser og kunstopplevelse er
inkludert som mål. Livets båt har et stort mannskap og
vi bør variere hvem som settes ved roret.
Vitenskapens lover eksisterer bare som tankenes nettverk, og ikke i seg selv som en stein eller en plante gjør
det. På samme måten er det også med andre ideer og
systemer, selv om de ikke uttrykkes matematisk. At en
teori beskriver en observasjon betyr ikke at observasjo-

sto også i de dryge mils tegn, i alt 13 harde sykkelmil fram
til fjellbyen Abancay. Landskap og vegetasjon hadde nå
totalt endret seg. Borte var både ørken og snaufjell. Vi
syklet langs fossende elver gjennom trange daler, rent og
klart vann. Nesten som i en norsk vestlandsnatur. Men
det var også kaktus og palmer, neppe vanlig på vestlandet! De siste 3 milene buttet bratt oppover med grusvei.
Samtidig stekte sola, og Asle punkterte igjen!
Til slutt lå Abancay der som et lite Soria Moria mellom
fjellene. Her er geriljaen «Lysende sti» ennå ganske
sterk, ble vi fortalt. Det vanket politibevoktning utenfor
hotellet. På vei inn i landsbyen løp det en fyr fram og
klasket Lynette på sykkelbaken, og det kom neppe av
sykkelinteresse. Derfor ga jeg et klask tilbake, i farta og
på hennes vegne kan man si. Da ble stemningen rundt
oss med ett anspent. Noen iltre innvånere trakk seg tilbake mens de pekte og pekte. Det lå stress i lufta. Men
det hele la seg pent, og ingenting konfliktfylt hendte.
Derimot gikk debatten høylytt på et lokalpolitisk møte på
hotellet samme kveld, med flere hundre til stede, og
mange hissige taler. Min spansk strakk ikke til, men
Roger fortalte at den lokale guvernøren hadde «lagret»
sement og annet materiale til veibygging på sin finka, og
nå beskyldte opposisjonen ham for tyveri. Folk mistenker
makta å mele sin egen kake, sikkert ofte med god grunn.
Om kvelden dro vi på byen for å se på folkelivet og få en
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Folk som satt langs veien
så langt etter oss, her en
bondekone.

Lunsjstopp i mer hjemlig
natur. Landskap og vegetasjon hadde nå endret seg
totalt. Borte var både
ørken og snaufjell. Vi
syklet langs fossende elver
gjennom trange daler,
nesten som i en norsk
vestlandsnatur med rent
og grønt vann.

matbit. For sikkerhets skyld tok jeg på min machete fra
El Salvador, en trofaste følgesvenn. Heldigvis fikk jeg
ikke bruk for den, for vi møtte bare vennlige folk og småkremmere.
Det hang et stort skilt på en husvegg i landsbyen. Roger
oversatte: «Likhet for loven for alle borgere». Det var
guvernøren med sementen som var frampå. Jeg
assosierte til en film om sigøynere i Norge som avslørte
vår diskriminerende behandling av dem, spesielt i 50åra da alle skulle innordne seg en sosialdemokratisk
«likhet». Likhet kan føre til tvang, mens «likeverd» har
mer luft under vingene. Vi er forskjellige og kan ikke bli
like, men kanskje likeverdige. Jeg er for likeverd.
Det var ikke slutt på opp-og-ned-syklingen.
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Neste dag 19.6.
startet med en dryg stigning til et pass på 3900 meter. Jeg
hadde som vanlig klint høyfaktor i fjeset, men solen
uteble denne dagen. Skyene samlet seg tvert om og
tenkte på regn. Temperaturen sank til bare en håndfull
grader, som på en hustrig norsk vestlandsk regndag.
Snart tråkket vi gjennom regn og motvind. Var dette virkelig solens rike? Rart hvor fort vi nordboere blir lei kulda!

Noen steder slo de til med
ufremkommelig vei pga.

Men vi presset oss gjennom i alt 90 km, en bikkjekald
sykling. Noe over midtveis, etter en hutrende utforkjøring, stoppet vi for en kombinert lunsj og regntilbedelse.
Tenk: regntilbedelse! Det var ved inkaenes gamle offerstein Saywite, en vakkert uthogget kjempestein. Ikke rart
de hadde suksess med seg her, tenkte nå jeg. Kanskje
steinen kan brukes til å ønske seg opphold? Nei, ikke
det. Roger ble litt snurt av spørsmålet. For steinen var et
klenodium. Her ofret inkaene lamaer. Blodet rant da i
strømmer nedover kanaler i steinen, som symboliserte
elver og regnvann.

veiarbeid, vi måtte bære
syklene over.

En liten peruansk gutt
viser oss sine skrivekunster.

Det slo meg at for å tro på dette måtte de være enten veldig enkle eller veldig kompliserte. Vi godtar for lett en
tradisjon uten å veie dens fornuft eller ufornuft. Ofte
huskes og æres de mest sinnssyke prosjekter i historien,
som pyramidene, Taj Mahal eller Kinas terrakottasoldater.
Trodde inkaene virkelig at en kosmisk kraft ville la seg
påvirke av en drept lama på en stein, krydret med litt sang
og skrål? Ja, antakelig gjorde de det. Eller var de småsvindlere overfor folket, som spåkoner med krystallkuler?
Visste de at det regnet litt uberegnelig i dette området?
Vi får forsøke å forstå fortiden ved å samle nuets smuler
som er tilbake. Egentlig var de ikke mer logisk absurde
enn dagens religioner er. Miljøet og den sosiale tyngde
teller mest for folks tillit, ikke nøktern logikk.
I hvert fall ble det en god lunsj, men kulda gjorde oss
rastløse. Vi ville sykle videre, og nedover bar det, og
oppover – med både temperatur og humør. Landskapet
var nå intenst regngrønt der vi krysset broen over
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Apurimacelva. Snart trillet vi ned til neste overnattingssted, landsbyen Limatambo.

og du får . . . ja, støt! Jeg prøvde det bare en gang, og
valgte kalddusj, som de andre!

Det ble en litt spesiell overnatting på en nedlagt bondegård. Egentlig var det gamle «klubblokaler» som hadde
tilhørt en slags losje for fintfolk, nå eid av en kompis til
Roger. Tydeligvis hadde ikke lokalene vært i bruk på en
stund. Fintfolket hadde for lengst flyttet, og stedet forfalt. Nesten ingenting fungerte som det skulle. Det mest
elementære sviktet, slikt som do og dusj: Dusjen hadde
en elektrisk oppvarmer for varmt vann: Sett kontakten i

Asle valgte øl, som mange av oss andre. For vertskapet
kompenserte et heller tvilsomt måltid med rikelig tilgang
på magnum øl. Asle grep da «flaskens fluktvei» kan man
si, noe han vanligvis ikke gjør. Tina kunne berette neste
morgen at Asle hadde blomstret opp og brettet seg ut
som både trubadur og flørter. Etter diverse sanger hadde
ferden for Asle endt på en gammel massasjebenk som
sto på herretoalettet. Der sovnet han i en slags horison-
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Lasse har tegnet noen
inkabyster.

Inkaenes gamle offerstein
Saywite, en vakkert
uthogget kjempestein. Her
ofret inkaene lamaer.
Blodet rant da i strømmer
nedover kanaler i steinen,
som symboliserte elver og
regnvann.
Roger forklarer.

Rogers stab som var gode
hjelpere over fjellet.

tal giv akt. Hvorfor ikke! Jeg for min del lå i mørket og
filosoferte over livet igjen, og løsnet samtidig på krampene i leggene, ønsket å roe ned både musklene og
meg, innover og innover . . .
Det skraper
og det skraper i meg
ord etter ord, tanke etter tanke
handling etter handling.
Livet ligger ikke på latsiden
det lever så fort at jeg tror jeg dør litt
jeg tappes, skades innover av alle skrammene
erfaringene konkluderer ikke lenger
de bare kaldkveler min tro.
Til slutt må jeg slette harddisken

og sette mitt gamle jeg opp på himmelen
som stjernebilder.
Da kan jeg se og bli sett
med høyder imellom
oppleve og oppleves som både ånd og organ.

Neste morgen 20.6.
åpenbarte hvite rygger av snøfjell seg straks vi gled ut på
syklene. Det ga en spontan sinnets reisning, frigjorde
oss fra det trivielle. Fjellene fanget våre blikk og vi fanget
dem i blikket. Fjellenes magi ble forsterket i kontrasten
til den tropiske vegetasjonen lenger ned. Hvitt mot grønt,
blått mot hvitt. Det nære og det fjerne møttes på netthinnen i et nakent bilde. Etter hvert lot bildet seg kle
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med ettertanke, tanker vokste inn i det, og bygget små
broer fra øyeblikk til øyeblikk.
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Hvite rygger av snøfjell
åpenbarte seg straks vi
kom på syklene. Det ga en

Dette er selve livet, idet det oppleves, virkeligheten
virkeliggjort i det levende, nuet nullstilt til senit for
senit, sekund for sekund.

spontan sinnets reisning,
frigjorde oss fra det trivielle. Fjellene fanget våre
blikk og vi fanget dem i

Men snart samlet skeptikeren i meg et motangrep: All
refleksjon er tolkning. Synet forstått som erkjennelse er
en illusjon. Bob Dylan sier: «all he believes is his eyes,
and his eyes just tells him lies». Jeg sier: Vi er dømt til å
se virkeligheten gjennom våre egne mønster. Den rene
objektivitet er et blindt punkt.
Alt som er, er i et perspektiv. Vi kan ikke unngå perspektivet, og vil det heller ikke. Men det finnes mange perspektiver, kanskje uendelig mange. Hvilket vi legger på
bildet avhenger av oss som subjekt. På den måten er vi
et skapende subjekt: Vi finner ikke kjærligheten, men
skaper den, er vår egen gud.
Ved å innse vår subjektivitet kan vi også bedre se våre
muligheter som skapende. Vi har oss selv med som
reisefølge. La det bli et godt reisefølge. Og reisen går til
oss selv, ikke fra. Samtidig må vi unngå den store rastløsheten, holde den lineære strømmen av opplevelse
under turbulensnivå.
Alle store reiser bør ha sin filosofi, et slags preludium for
reisens filosofi. Jeg har alltid villet at veien er målet.
Styrke ligger i bevegelsen, både den ytre og indre. Derfor
stanser jeg aldri helt opp. Hvis jeg sto stille ville mygg og
klegg komme for å suge blod, ville Mefisto i Faust
komme med den store kontrakten: At Fanden henter den
som stanser opp og ikke vil videre. Å mangle viljen er å
mangle evnen. Likevel, å vente på noe som er ondt går
bedre enn å vente på Godot – på ingenting!
Slik har det seg at jeg stadig vil være i bevegelse, på
flukt fra mine dommere. Med flid legger jeg brikker av
mål sammen til en stor mosaikk, som til slutt skal

blikket.

romme en samlende overbevisning, en livsfrise. Den skal
avbilde en fruktbar holdning, en vei å vandre videre på,
en bevegelse. Nye utfordringer trekker meg stadig lenger
mot det nesten umulige, til jeg berører det. Det umulige
tar bare litt lengre tid! Verre er det ikke. For det er med
utfordringen som med tilgivelsen, den har ekte mening
først når det er noe utilgivelig som skal tilgis.
Livsfrisen gir meg et eksistensielt ansvar for mitt liv. For
å illustrere skal jeg fortelle om en ungdomserindring fra
Studentsamfunnet i Trondheim: Se for deg en tettpakket
storsal der. På podiet står en eksistensialist med helskjegg. Øynene lyser utover. Gestikulerende maner han
fram perspektiv bak perspektiv og konkluderer brutalt:
«Tomheten i dette uendelige universet forferder.» Han
siterer alt fra Pascal til Sartre. Ja, tomheten provoserer,
derfor fyller vi den med oss selv. Det avgjørende øyeblikket for ham i livet, fortsetter han, var da han så opp
på nattehimmelen og erkjente at ingen Gud passet på.
Han var alene, fri! Var skrekkslagen, men samtidig tom
og ensom.
Ordene toner ut til taushet. Så går han bort til et flygel,
setter seg godt til rette – vi tror han skal spille, men han

Lasses hode med mange
tanker i.
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begynner å knuse det, bruker hammer og slegge! Og
han utstøter et urhyl, river av seg klærne. Snart koker det
i salen. Noen piper, andre applauderer. Noen tror de forstår, mange rister på hodet. Det akademiske er brutt,
selv Thalia ser ned og tier.
Jeg tror på erkjennelse gjennom pianoknusing. Det kan
avsløre vår konvensjonalitet. Vi vil ikke bare forklares,
men oppleves. Feltet som er spent over våre liv holdes i
balanse av kreftene som vil forklare og de som vil at vi
opplever vår væren som uforklarlig. Vanskelig? Ja. Les en
gang til!
Jeg tror at det rasjonelle har en sentral plass i livet.
Samtidig oppfordrer jeg: Rasjonaliser ikke bort kunstneren i deg. La ikke psykologer og deres like drepe
enhver åndstanke i fødselen. For slike folk tar den alltid i
halen og leter etter komplekser, forklaringer eller en
uheldig barndom. De vil vende på alle råtne planker.
Min barndom var heldig. Den ga meg et streif av spontan
frihet. For lenge siden. Tilværelsen har siden tetnet til.
De som sammenlikner livet med en teaterscene får stadig mer rett, slik jeg ser det, og min rolle er å spille den
sørgmodige klovnen:
I livets teater må man bukke dypt hver kveld.
Kjære publikum, mon dere forlater
at jeg spiller meg selv
spiller en dere hater, men derfor elsker likevel . . .
Gruppen av oss syklister tråkket videre, tegnet en tynn
strek gjennom inkaenes rike. Fjellene over oss dannet en
hvit flate, en lys markering mot den mørkeblå, nesten
sorte himmelen.
I begynnelsen var – hvitt. Men straks sådde sekundene
fargene utover, og farger forvandlet seg til bilder og symboler. Vi gled gjennom i et indre landskap, en regnskog
der farger lekte seg med lys gjennom lys og nye farger
bak fargene.
Byste av en skuespiller
fra inka.

Vi syklet på «den lysende sti», på indianernes enemer-

ker på vei til deres hovedstad Cusco, en fjellby som ligger
på 3400 meter. Den har en halv million innbyggere, de
fleste er etterkommere av inkaene.
Etter planen skulle vi sykle bare 70 km denne dagen,
skjønt «bare»? Det viste seg som flere ganger før å være
bratte kilometer. Personlig kom jeg inn i en god rytme,
kroppen og tankene danset samstemt gjennom landskapet. Med ett var jeg fanget i sykkelens yoga der
musklenes stempelrytme i tråkkene ble et mantra. Etter
en stund begynte jeg å nynne taktfast . . .
ikke rote,
ikke tulle,
sykker'n skal til Cusco rulle,
gull, gull, gull! . . .
Det smittet over til nabosyklisten, og etter hvert sang alle i
ljomende fellesskap! Det så og hørtes nok litt rart ut for de
som sto med åpen munn langs veien og så oss stryke forbi!
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Noen mil utenfor Cusco vinket Roger oss til siden. Han
ville vise oss et marked, en maurtue av mennesker og
dyr. Vi la fra oss syklene og en av sjåførene voktet dem
mens vi spradet rundt. Dette var en landsens martnad
med lure smil og karsk bak hver en bod, med kremmere
og salg av alle slags dyr, fra alpakkaer til hester og okser.
Det slo meg hvor brutalt livet egentlig er bak sine fargeglade masker og drakter. Av alt dette, av alle levende
skapninger på martnaden var jeg glad for at jeg var meg
selv!
Cusco ligger i en gigantisk «kurv» i landskapet, midt på
en høyslette omkranset av Andesfjellene. Byen smiler
som et rynket indianeransikt med sine mange lave, brunlige hus. Husene gir et inntrykk av soliditet og tidløs ro.
Man får tillit til at de vil stå der gjennom nye århundrer
og stadig tegne sitt avtrykk i landskapet, ikke ulikt
hvordan Nascalinjene risser sine bilder i sanden.
Inkaene kaller Cusco for «jordens navle», fra «solens
sønn og månens datter». Byen har sin verdslige historie

som er blodig nok. Det klareste symbolet på det er de
spanske conquistadorenes mektige katedral på Plaza de
Armas midt i Cusco.
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En landsens martnad med
lure smil og karsk bak hver
en bod, med kremmere og
salg av alle slags dyr, fra

Byen er ifølge inkaenes sagn skapt fra et pumasymbol
der elva Tullumayo er ryggrad mens hodet er blitt til
bydelen Sacsayhuaman. Byens og pumaens hjerte er
Huacaypata: «tårenes sted».
Roger lot oss ikke få sykle inn i pumabyen, trafikken er
for farlig, buss er best, sa han. Som i Lima, tenkte jeg og
stablet syklene litt hardhendt på følgebussen. Men skitt:
Cusco, here we come! Og vi oppsummerte: Den viktige
første delen av turen var over, uten store tap, og med
store opplevelser. Akkurat slik vi hadde håpet.
I Cusco ble vi innkvartert på et fint, lite hotell «Los Apvs»
som ligger i bakgatene nær det sentrale torget Plaza de
Armas. Vi bodde altså som plommen i egget; men her

alpakkaer til hester og
okser.
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Cusco – inkaenes hovedstad på 3400 moh. Byen
kalles for «jordens navle»,
fra «solens sønn og månens datter» av inkaene.
Den har sin verdslige historie som er blodig. Det
klareste symbolet på det er
de spanske conquistadorenes mektige katedral på
Plaza de Armas midt i
Cusco.

Cusco ligger i en gigantisk
«kurv» i landskapet, midt
på en høyslette omkranset
av Andesfjellene.

var vi turister blant mange andre turister, det merket vi
fort. Flertallet av butikker og utesteder henvendte seg til
turistene. Det var tydelig at inkakulturen solgte. Men
tross alt bar byen turismens åk med en viss stolthet. Den
klarte å bevare en egenart som føltes ekte bak sminken.
Turisme er også en global kulturform, sa jeg til meg selv
og prøvde å tenke positivt. Den er folkets øye begge
veier.
Roger var nøye med at vi ikke skulle få hvile på våre laurbær. Han kjente oss godt nok til å plage oss med aktivitet med god samvittighet.
For tidlig . . .

neste morgen den 21.6.
dro vi ut på en helt spesiell sykkeltur langs de gamle
inkaveiene. De første 40 kilometer var for steinete til at
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følgebilen kunne følge. Den måtte kjøre en omvei rundt.
Før vi syklet traff vi så vidt «andre pulje» av vår gruppe,
de som ikke i samme grad er syklister, men som har stor
sans for regnskogen og inkaenes utfordringer. De hadde
landet i Cusco tidlig denne morgenen. Der var Tone som
jeg deler mye av livet med. Etter en lang omfavnelse var
det vanskelig å svinge seg som ingenting opp på sykkelen. Men det gikk da etter et par forsøk!
Roger trøstet med at vi ville møtes til lunsj.
Der var Kaja, min datter på 26 år og hennes samboer
Jørgen. De er ekte globetrottere og lyste av forventninger.
Planen deres var å forlenge turen med en uke og dra til
Galapagosøyene.
Der var de tre barna til Lynette og Thor Brevik: Christiana,
Jeannine og Tomas Anders. De var fra 15 til 18 år. Jeg
visste ikke hvordan de ville «ta turen», men foreldrene
ville «gi dem opplevelsen», og det er en god tanke, som
med tiden kan vinne fram.
Dessuten dukket «en venninne» av Asle opp, Cathrine
Storm. Ingen av oss andre kjente henne, men Asle borget
for at hun var ok, en selvstendig næringsdrivende dame
med eksmann og barn i USA. Hun skulle hjelpe til med
filmingen, men det tror jeg ikke det ble så mye av.
Vi var altså med ett blitt en ganske stor gruppe: i alt 15
stykker! Det bidro til at prosjektet endret karakter en
smule, manøvrerte seg inn i nye farvann. Kjære leser, ta
en titt på biografiene for mer personinformasjon (s. 91).
Jeg ble kastet raskt fra kjærtegn til filleristing på inkaveiene. Testiklene fikk seg en skrangel på nivå med terningene i Øystein Sundes «Volvo Amazon». Det ble helt tydelig at inkaene ikke hadde oppfunnet hjulet, for veien vi
syklet var så absolutt best egnet for gående. Men vakker
var den med stein på stein og ivrige bakker opp og ned,
en skikkelig offroad utfordring, sett med et tannhjul-sinn.
Høyden, nesten 3500 meter, satte også klare begrensninger. Pusten gikk snart som på en bikkje i solsteiken.

Det var helt tydelig at vi var anakronismen i dette landskapet, ikke veien. For den bølget seg med smidig selvfølgelighet gjennom et traust bondeland. Vi møtte stadig
på gjetere med sine kreatur, og da de så oss rettet de
ryggen og smilte bredt, syntes nok vi var noen rare dyr!
Og vi er jo det.
Snart ble veien bedre der den smøg seg langs en innsjø
eller lagune som heter Piuray, et vakkert, grønt område,
riktig en idyll. Straks etter møtte vi igjen de andre og
følgebussen, og det ble felles lunsj ved Chincheros. Kaja
hadde alt rukket å få mageknipen, men ellers var stemningen god. Langpilsen kom på bordene og et par farge-

Vi møtte stadig på gjetere
med sine kreatur, og da de
så oss rettet de ryggen og
smilte bredt, syntes nok vi
var noen rare dyr!
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rike mestiser fristet med peruansk håndverk til salgs.
Tone, Jørgen og Tomas Anders trakk på seg sykkeldraktene og syklet sammen med oss nedover bakkene resten
av dagens etappe. En myk start. Tone hadde insistert på
å få med sin egen sykkel, og hadde forberedt seg flittig
bakke opp og bakke ned rundt Mjøsa.
Etter en nedstigning på nesten 1000 høydemeter ormet
veien seg på beste vestlandsmaner ned til «Sacred
Valley», inkaenes gamle saltterrasser, ennå i daglig drift.
Vi gikk gjennom den, mens bussen tok med syklene
rundt. Over et stort område var salt lagt opp i små
bassenger tett i tett nedover som snøhvite terrassehager
av vann og salt. Kvinnene som arbeidet der sto dagen
lang bøyd over saltøser. Det måtte være et slit, og lønnen
var bare noen lusne shilling. Ryggmusklene deres rev og
slet i sine fester på en krummet knokkelsøyle, var bakbundne hender som ville kjempe seg fri.
Da vi kom nysgjerrige forbi rettet kvinnene ryggen og så
på oss, var nok ikke helt uvante med å bli kikket på av
turister. Roger forklarte med hele sin kjemiutdannings
tyngde at her kom det glovarmt grunnvann ut mettet med
salt. Når vannet avkjøltes i bassengene krystalliserte en
del av saltet ut, og det skiller ut forurensningene hvis
krystalliseringen styres på riktig måte. Tone måtte smake
på saltkrystallene som hang i klaser fra kantene, mens
noen av oss prøvde å skuffe salt med øsene. Det var
ingen god arbeidsstilling selv for veltrente sykkelrygger.
Denne kvelden overnattet vi ved landsbyen
Ollantaitambo på Urobamba hotell, drevet av en eldre
distingvert engelskmann, en luring. Både han og hotellet
var som klippet rett ut av kolonitiden. Så bare bruk fantasien!
Snart sto den sagnomsuste turisterobrete inkalandsbyen
Machupicchu for tur!
Øverst: Maleri av saltterrassene.
Inkaene hadde ikke funnet opp hjulet. Det var helt tydelig på de gamle inkaveiene.

Toget dit gikk . . .

Etter en nedstigning på nesten 1000 høydemeter ormet veien seg på beste vestlandsmaner ned til «Sacred Valley», inkaenes gamle saltterrasser, ennå i daglig drift.
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Tone, Kaja og Jørgen første
dagen i Peru. Tone har alt
fått på seg sykkeltøyet. Her
sammen med guiden
Edgard.

. . . neste morgen 22.6.
fra Urobamba hotell. Grytidlig opp med frokost 0500 sharp!
Og vi var med toget kl. 0610, til og med Asle kom med – i
siste sekund! Syklene ble stuet i bussen tilbake til Cusco.
Toget minnet om en slags forstadsbane, men var behagelig
oppgradert for turister. Og vi var de første ombord denne
morgenen, men det ble stopp etter stopp. Snart var toget
fylt opp med et fargerikt fellesskap av turister.
Roger ville ikke gjøre det for lett for oss. Fjellføreren i
ham våknet. Derfor gikk vi av toget halvveis til
Machupicchu for å gå resten, gå den såkalte Incatrail.
Trailen startet i bunnen av et dypt dalføre. Derfra strakte
dalsidene seg grønne og bratte oppover, med en himmelstormende frodighet. Varmen kastet seg mot og solen
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stakk i nakken. Snart var jeg gjennomvåt av svette, og
jeg kikket meg rundt. Ganske riktig, de andre svettet like
mye, bare ikke Roger og hans hjelpere. De hadde dessuten en tung oppakning og mye klær. Likevel lot de seg
ikke merke med svette! Et stort spørsmålstegn hang seg
derfor fast i meg. Det måtte være en slags bløff, for dette
var vitterlig en hard marsj og den varte i flere knallvarme
timer. Trailen gikk stort sett steilt oppover. Etter min
erfaring ville alle måtte svette i en slik situasjon, uansett
kondisjon. Roger forsto nok at vi lurte, for i en pause forklarte han litt, mens vi andre vridde skjorta og helte
innpå væske. Han forklarte at hvis man er høydeadaptert
og i god form, da kunne man «kle varmen ute» selv i
høyt tempo. Ok, det var en forklaring, sann eller gal. De
svettet i alle fall ikke! Men er det noe mål?
Etter tre timers hard marsj kom vi fram til et lite fossefall,
akkurat passe til å stille seg under. Det ble en naturlig
dusj, en lise for kropp og sjel. I disse trakter har alt sjel.
Vi strakte armene mot det fallende vannet og holdt fast
den gode følelsen, som var mer enn avkjøling, rommet
sensasjoner av varme mot kulde, av svette og kildeklart
vann, en katarsis som ble slynget utover, til de i det fri
søkte sammen i en ny opplevelse av enhet. Men snart
brøt en udusjet, tørr Roger inn og sa at vi måtte videre.
Ved lunsjtid mens solen nådde opp til sitt høyeste på
himmelen, nådde vi fram til en «glemt» inkafjellandsby
som kalles «Den evig unge». Den hang i bratthenget som
et skjelett av labyrintiske murer. En del fundamenter for
spisse takkonstruksjoner hadde tålt tidens og spanjolenes angrep. Rundt dem lå steinterrasser, tallrike som
skjell på en tørket fisk. Det var ikke mye tilbake av det
som en gang hadde vært. Likevel, betrakt det hele som
et moderne stykke kunst – da setter nettopp flertydigheten ved ruinene fantasien i sving. Her hadde de sikkert slitt i solsteiken, dyrket korn og frukt i terrassene.
Det trodde i alle fall Roger. Herfra hadde de båret maten
til presteskapet og eliten som bodde i den bedre kjente
nabolandsbyen Machupicchu! Det er bare tjue minutters
rask gange mellom de to landsbyene.

Det ble en naturlig dusj, en lise for kropp og sjel.
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Vi spiste lunsj på toppen ved «Den evig unge». Roger og hans hjelpere tryllet fram lunsjpakker og rikelig med drikke fra sekkene. Det hadde de båret på, uten å svette! Derfor brettet vi litt beskjemmet
opp lunsjpakkene, mens blikkene snart brettet ut et landskapspanorama som rakk fra blåne til blåne. – Detaljer fra ruinene i «Den evig unge». – Varmen kastet seg mot og solen stakk i nakken. Snart var
jeg gjennomvåt av svette, og jeg kikket meg rundt. Ganske riktig, de andre svettet like mye, bare ikke Roger og hans hjelpere.
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I det solen nådde opp til
sitt høyeste på himmelen,
nådde vi fram til en
«glemt» inkafjellandsby
som kalles «Den evig
unge». Den hang i bratthenget som et skjelett av
labyrintiske murer. En del
fundamenter for spisse
takkonstruksjoner hadde
tålt tidens og spanjolenes
angrep. Rundt dem lå
steinterrasser, tallrike som
skjell på en tørket fisk.

Vi spiste lunsj på toppen ved «Den evig unge». Roger og
hans hjelpere tryllet fram lunsjpakker og rikelig med
drikke fra sekkene. Det hadde de båret på, uten å svette!
Derfor brettet vi litt beskjemmet opp lunsjpakkene, mens
blikkene snart brettet ut et landskapspanorama som
rakk fra blåne til blåne. Snødekte fjell ble båret av tropiske grønne hender. Dypt nede i furene slynget små
elver seg som blodårer inn gjennom den enorme
biomassen. Vi konsumerte rikelig med mat og kokate,
blandet til med filosoferende samtaler. Tankene fløy som
svalene utover i den klare luften, høyt og lavt på jakt
etter ordenes små insekter!
For min del forsøkte jeg å fange ord som på en enkel
måte kan fortelle hva «fruktbarhetsfilosofi» er. Kanskje
et slikt panorama kan gi en nøkkel. For det kan tolkes og
oppleves så forskjellig, avhengig av oppleverens situasjon. Virkeligheten forstås alltid i en kontakt mellom seer

og det som blir sett, den er ikke noe absolutt. En kan
tolke inn forståelser i retning av kunst og helhet, eller en
religiøs opplevelse. Eller en kan bevege tankene i en mer
kulturell og politisk retning, eller en geologisk og biologisk, eller til det ekstreme med fysikkvitenskapelige
tolkninger med fokus på brytning av lys, temperatur og
andre naturkrefter. Alt dette er stikkord som antyder
mulighetene for et kontinuerlig spektrum av tolkninger
og seleksjoner stilt overfor ett og samme «panorama».
Fruktbarhetstenkningen styrer disse seleksjonene: vi må
velge. Hva skal bevisstheten konsentrere seg om i situasjonen? Det enkle og samtidig vanskelige svaret er at vi
må velge det som er best tjenlig for oss som helt menneske. Vi må sette fingeren på nuet, men også se det i
perspektiv. På en måte velger vi rasjonelt, men samtidig
tas det irrasjonelle med som en mulighet.
Henrik Ibsen er inne på det samme når han sier at å
realisere seg selv er «seg selv å døde».
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Hvis du er spesielt interessert så kan du lese den
kursiverte teksten på de to neste sidene som gir regler
og en «sjekkliste» for anvendt fruktbarhetsfilosofi:
Den anvendbare fruktbarhetsfilosofien prøver å finne
analyser og metoder for de best mulige valgene, noe
som er en naturlig tanke. Men de fleste har stivnet i for
faste mønstre og kommer ikke fri til å velge. Det krever
mye å bli «fleksibel» og tolerant nok. Et godt hjelpemiddel er sosialismens «dialektikk» kombinert med
kulturliberalisme og anarkisme. Tenk ikke på naturvitenskapene som en absolutt viten, også deres lover og
metoder er menneskeskapte bilder og vil forandres over
tid.
For mange vil det være viktig å ha en «sjekkliste» for å
«kurse» seg selv eller andre i fruktbarhetstenkning. Her
er et forslag: Først kan en inndele tema ved å tenke
igjennom sitt eget ståsted og nære relasjoner: for meg,
for deg, for oss, for barna, for venner eller familie; og
deretter utvide perspektivet: for samfunnet, for alle
mennesker. Etterpå inndeler en tema etter art: for husdyr, for ville dyr, for liv i havet, for naturbiotoper eller
naturvern, for den økologiske balanse. Deretter inndele
ut fra sosiale relasjoner: kvinner, menn, seksualitet,
kjønnsroller/kamp, barn, funksjonshemmete, syke, hva
er god helse, sosial klassetilhørighet som jo tradisjonelt
er arbeiderklasse, småborgerskap, storborgerskap og
sosietet. Deretter til slutt inndele ut fra en rekke viktige
tema: vitenskap, teknologi og teknologisk utvikling,
folketro, religion, minoriteter, innvandring, globalisering, idrett, jobbrelasjon, utdanning, hobby, ferie/turisme, kunst og ikke minst alle slags kulturer og subkulturer, inkludert kulturkonflikter mellom etniske
grupper.

Asle filmer og beundrer utsikten mot Machupicchu.

Hvis en systematisk går gjennom hele denne listen over
tid, da «skanner» en på en måte livet i fruktbarhetstenkningens lys. Antakelig vil det overraske de fleste at
en da tvinges til å bruke svært forskjellige metoder.
Hele den åndelige verktøykassa tas i bruk. Det er også
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Etter en kort marsj forbi en
«turistfelle» kom vi fram
på høyden over selve
Machupicchu.
Inkalandsbyen lå der som
en terrakottaborggård
mellom fjellene, akkurat
slik vi hadde sett og lest
om i bøker og brosjyrer.
Foran: Kaja, Jørgen, Lasse,
Tone.

nyttig å gjøre en slik gjennomtenkning samtidig med
en fysisk anstrengelse, som en yoga. Det kan være sykkelens yoga, vanlig yoga eller kanskje bare en joggetur
eller skitur for hvert stikkord. Prøv det! Til slutt spør en
seg: Hva blir konsekvensene for mitt liv, hva vil jeg
endre, hvilke krav stiller jeg? Skal jeg engasjere meg
mer eller mindre i politikk, foreninger, familie, venner
osv.? Husk på at ingen tanke er for solid til å settes
under tvil, ingen for tåpelig til ikke å prøves i god tro.
Bli bare ikke godtroende. Gå inn i deg selv, og ut av
deg selv, se deg utenfra, se «det» utenfra, bruk fornuften, men også barnet i deg, vær åpen, men lukk
også igjen.
Åpenhet krever en skjerpet seleksjon. Vær dristig, men

samtidig nøktern. Vær kunstner, men samtidig realist.
Se oppover og framover, for det er avgrunnen og ikke
høydene som skremmer!

Roger hadde lurt seg til å
kjøpe kald øl på «turistfellen», og vi skålte i
«ølchampagne».
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Slik løp tankene mens jeg satt ved «Den evig unge» og lot
blikket flyte fritt utover. Tankesvalene fløy høyere og høyere mot himmelen, og de stupte stadig raskere og bråere
etter ordene. Utsynet, tankene og lunsjen ble til en forent
nytelse, en tilstand som ikke unnes en så ofte i livet.
Men alt har sin naturlige avslutning. Vi måtte videre.
Etter en kort marsj forbi en «turistfelle» kom vi fram på
høyden over selve Machupicchu. Inkalandsbyen lå der
som en terrakottaborggård mellom fjellene, akkurat slik
vi hadde sett og lest om i bøker og brosjyrer.
Førsteinntrykket bekreftet at dette måtte være et avkledd
rituelt sted, et speil for solen og stjernebildene.
Roger hadde lurt seg til å kjøpe kald øl på «turistfellen»,
og vi skålte i «ølchampagne»! Dette skulle være et stort
øyeblikk, og det ble et stort øyeblikk! Det gjaldt bare å
konsentrere seg slik at turismen ikke fikk drepe inntrykkene. For 90 % av Perus turisme sirkler rundt nettopp
Machupicchu. Alle skal ha denne landsbyen med seg,
alle vil fantasere om hvordan inkaene levde og tenkte
her. Ingen vet det. Inkaene bare bygget og formet, uten
et ord. Men vi tyder de synlige symbolene som står igjen,
måler, sikter og dikter.
Hvis man sikter i de fire kompassretningene så er det et
offersted eller tempel på fire fjelltopper, et nøyaktig i
hver kompassretning, og med Machupicchu i sentrum.
Dette kan ikke være tilfeldig. Inkaene skrev inn i sin
bebyggelse et solseremoniell med store symbolske bokstaver! Selv elven dypt nedenunder slynger seg i en halvmåne, eller som en halv sol med Machupicchu i senit.
Det slår meg hvor sterke og avanserte inkaene kunne
være, og hvor svake samtidig – uten hjul, skrift eller
krutt. Det slår meg hvor moralske de var med sitt gullkledde presteskap. De hadde en streng samfunnsorden
med en maskulin gud brennende høyt over hodene.
Samtidig var de både moralsk sårbare og forkastelige i
sin brutalitet, sine strenge klasser og urimelige straffer,
slik vi ser det. For eksempel likviderte de homoseksu-

elle. Machupicchu slik vi tolker den er derfor slett ikke
skjelettet av noe ideelt. Ruinene er heller, som for mange
gamle storverk, en avstøpning av det mest vanvittige!
Godt liv er fornuftig, men god kunst kan være vanvittig!
Likevel, hva får oss til å være deres dommere? Jo, vår
overmakt, og at vi eier nuet. I den forstand er vi dømt til
å være dommere, og vi gjør hver dag til en dommedag.
Eller? . . .
Jeg måtte knipe igjen tankene der jeg sto og skålte for
inkaene, forsøkte å rydde opp i hjernevinningene som
floket seg. Hva var tomgods? Hva var fruktbart? Egentlig
har vi fritt valg mellom tanker, så lenge det ikke slår ut i
handlinger «på tvers». En god økonomi er i tillegg en
viktig maktfaktor, gir stor frihet, nå som før.
Og en god øl er også viktig – vi skålte og skålte! Denne
dagen skulle vi bare så vidt hilse på selve Machupicchu,
gikk raskt gjennom for å busse vanvittige s-svinger ned
til elven som danner en halv sol. Der ligger landsbyen
Aqua Caliente («Hot Springs» eller «Den varme kildes
landsby»). Rett før solnedgang fikk vi også med oss den
varme kilden, tilrettelagt for turistene som et romersk friluftsbad med store og små bassenger. De fylte seg med
varmt vann direkte fra kilden som sprang dampende ut
av fjellet. I bassengene blandet de kildevann med elvevann for å få en passelig temperatur. I hovedbassenget
satt omtrent hundre nakne eller nesten nakne mennesker og nøt livet, og litt attåt! Det så ikke helt hygienisk ut, spør du meg, liknet et fallert sovjetisk bad mer
enn et romersk! Men ingen spurte meg, de andre bare
vrengte av seg svette plagg og hoppet uti. Da måtte jeg
også. Vi er jo flokkdyr. Skjønt, ikke alle måtte uti, for
damene «våre» satte seg ved et bord, nippet til en brus
og betraktet gutta bade og plaske. De tenkte nok sitt og
at de allerede hadde fått dagens dose bakterier. Men vi
andre kom da fra det vi også, uten mén. Men med diaré.
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Vi busset vanvittige
s-svinger ned til elven som
danner en halv sol. Der
ligger landsbyen Aqua
Caliente, «Den varme kildes landsby». Jernbanelinjen gikk tvers gjennom
bygatene.

De varme kildene i Aqua
Caliente (Hot Springs) rett
nedenfor Machupicchu.
Det så ikke helt hygienisk
ut, liknet et fallert
sovjetisk bad mer enn et
romersk!
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Neste morgen 23.6.
ble ikke noe unntak: tidlig opp! Med tilbud fra Roger og
vår guide Edgard om en ekstra soloppgangs «klatretur»
for de ivrigste. Turen skulle gå til den ene av toppene som
omkranser Machupicchu: Huaynapicchu, som betyr «Den
gamle». På toppen står restene av et solalter, dessuten
er det en fantastisk utsikt derfra. Så de fleste hang med.
Å kalle det klatring var å ta hardt i, «turistklatring»
kanskje, for stien gikk i bratte kast oppover. Av og til
måtte vi ned på alle fire, men bevares, slikt er bare
naturlig for gamle idrettsgutter. No fuss. Egentlig burde
jeg tatt «lavgang» oppover, men jeg avsto, for det ville ha
virket litt sært. Turisthordene rundt meg ville trodd jeg
var gal. Som jeg kanskje er.
Fra toppen av Huaynapicchu kunne en fange hele landskapet og himmelen i et blikk. Herfra ser solen deg fra
alle kanter. Du står som en konge vendt mot sin keiser.
Egentlig ligger toppene rundt Machupicchu lavere enn

Fra toppen av Huaynapicchu kunne en fange hele landskapet og himmelen i et blikk. Herfra ser solen deg fra alle
kanter. Du står som en konge vendt mot sin keiser. Edgard stilte seg på den høyeste og ytterste steinen og begynte
å synge Perus nasjonalsang. Den lyse stemmen bar langt utover.
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90 % av Perus turisme sirkler rundt Machupicchu. Alle vil fantasere om hvordan inkaene levde her. Ingen vet det. Inkaene bygget og formet, uten et ord. Men vi tyder de synlige symbolene som står igjen,
måler, sikter og dikter. Hvis man sikter i de fire kompassretningene så er det et offersted eller tempel på fire fjelltopper, et nøyaktig i hver kompassretning, og med Machupicchu i sentrum.
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fjellplatået med Cusco. Likevel var det et mye friere utsyn
herfra. Jeg tenkte: Det viser at det relative er nærere enn
det absolutte.
Edgard stilte seg på den høyeste og ytterste steinen og
begynte å synge Perus nasjonalsang. Den lyse stemmen
bar langt utover. Asle spratt da straks fram med sitt
videokamera i høy potens, men fikk det ikke helt til.
Derfor måtte Edgard synge en gang til for Asles video.
Men kan scenen festes til video? Jeg mener, forsvinner
ikke mye av helheten, der bare en kulisse står igjen?
Kamera ser bare det konkrete, som er en brøkdel av
virkeligheten.
Det sies at inkaprestene i sin tid gikk opp på
Huaynapicchu for å finne ro og kontemplasjon. Her fikk
de innviete overlevert sin tids sannhet. Men bare
bruddstykker er bevart, noen myter. På en måte likner
disse mytene fortellingen om jødenes Moses som steg
opp og hentet ned steintavlene, og senere skrev
«Skapelsen» som vi alle kjenner med symbolbildene om
Edens hage, Adam og Eva.
Hva var inkaenes skapelsesmyte, og er den ennå levende
blant indianerne?
I likhet med de kristne har også indianerne mange mytologiske fortellinger og liknelser. Men siden inkaene
manglet skriftspråk er mytene bare ufullstendig bevart,
for det meste gjennom katolske prester med sans for
kultur. Men de gamle mytene er også i senere tid gjenskapt og levendegjort gjennom «skalder» som Garcilaso
de la Vega. Han var sønn av en inkaprinsesse og en
spansk conquistador.

I samlet tropp ble vi en gruppe blant mange som beså Machupicchu slik turister skal. Stein på stein, form på form
lå der og koste seg i den tynne, kalde lufta, badet i en flod av blankt sollys. Igjen slo det meg at det mest spennende er mystikken ved disse ruinene, at vi ikke vet, men aner mye. Som i god kunst.

En av mytene som han forteller er hvordan folket som
erobret høysletten rundt Cusco ble født. De kom ut av en
livmor av stein i «vindushuset» i Tamputoqos. Det ble
født fire menn og fire kvinner som alle ble herskere og
halvguder, en av dem ble den første inkafyrste, Manco
Capas, og en annen hans hustru Mama Occlo.
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Muligens var Machupicchu
et opplæringssted for
presteskapet, et slags
seminarhotell for makteliten i Inkariket, der tjenerskapet bodde i nabolandsbyen «Den evig
unge».

Vi steg til slutt ned fra Huaynapicchu. I samlet tropp ble vi
snart en gruppe blant mange som beså Machupicchu slik
turister skal. Stein på stein, form på form lå der og koste
seg i den tynne, kalde lufta, badet i en flod av blankt sollys. Igjen slo det meg at det mest spennende er mystikken
ved disse ruinene, at vi ikke vet, men aner mye. Som i god
kunst. Min teori er altså at Machupicchu var et opplæringssted for presteskapet, et slags luksus seminarhotell
for makteliten i Inkariket, der tjenerskapet og gledespikene bodde i nabolandsbyen «Den evig unge». Brikkene
passer godt med en slik teori.
På ettermiddagen tok vi tog tilbake til Cusco. Men først
inntok vi en utsøkt lunsj på en restaurant i «Hot Springs».
Under lunsjen hoppet Asle opp på bordet og joiket, kom
skikkelig i fistel så glass og tallerkener skvatt. Og han som

ikke akkurat digger samer, sukket jeg. For Asle mener at
mange samer sniker seg til privilegier. Egentlig bør alle
nordlendinger være like for loven, uansett gener! Alt annet
er rasisme. Men der sto Asle på bordet og joiket, og ingen
skjønte «budskapet» i joiken. Det var nok heller ikke meningen. En ren utfoldelse skal ikke forstås, er handlingens
nonfigurasjon. Jeg noterte derfor Asles joik som en overskuddsenergetisk onani, for vi hadde jo ikke syklet i hele
dag! Jeg er ikke sikker på om de som serverte hadde den
samme vidvinklete forståelsen av opptrinnet, men de lot
det passere med et smil. Det mørknet idet vi tok toget tilbake til Cusco. Byen møtte oss festglad med lange parader
av dansende mennesker over Palaza de Armas. Den store
«solvervsfiesta» hadde startet litt på forskudd. Asle filmet
og filmet. Mens en varm dag sakte stivnet til en kald natt.
Nettene er alltid kjølige i denne høyden.
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Vi hadde ikke forventet å skulle sykle på den store

solfestdagen 24.6.
Men der tok vi igjen feil. Roger ante vel abstinenssymptomene våre og stilte kl. 0800 sharp med sykkel og et
lurt smil. Vi skulle sykle en par timers tur rundt Cusco,
den gamle veien opp til Salineras og deretter ned til
inkasteinruinene i Sacsayhuaman, der solfesten
«Intirayme» senere samme dag skulle være.
Veien startet med bratte bakker og kjerringveistandard,
først en 500 m steil stigning. Slikt gir melkesyre i musklene i disse høyder, i alle fall i mine. Det gikk raskt til
topps, og raskt ned igjen! Noe som illustrerer hvor meningsløs helheten kan være selv om veien er kantsatt
med opplevelser. Ingen kan bortforklare at man ender
Dansende mennesker over
Palaza de Armas.

Den store «solvervsfiesta»
hadde startet. Asle filmet
og filmet.

der man starter. Men er derfor alt meningsløst? Nei, men
veien er meningen. Veien vår gikk gjennom små landsbyer, der folk rettet ryggen da vi kom og hvilte på spaden, så opp på oss raringer. Unger ropte og pekte. Griser,
geiter, høner og alpakkaer på vei til eller fra beite skvatt
til side. For vi så ut som vi hadde liten tid.
I Sacsayhuaman var forberedelsene til solfesten i full
gang. Vi måtte leie syklene gjennom en tett folkemengde
som var i ferd med å montere boder og på alle måter forberedte seg til folkefest.
Vi var raske med å dusje av oss svetten, og ble vips
omskapt til kjekke solfestturister!
Og fest ble det – for tusenvis av turister og peruanere.
Sistnevnte flokket seg sammen på to store «gratishauger» der de sto tett og liknet enorme maurtuer langs den
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Inkasteinruinene i
Sacsayhuaman og solfesten «Intirayme» på vår
sankthansdag.

Så – med ett bølget showet inn over oss! En
monoton prosesjonsmusikk strømmet fra alle
kanter, og fargerikt kledde
inkaer kom dansende eller
marsjerende.
Hovedpersonene samlet
seg etter hvert på en offerplass midt på sletten.
Lyden ble båret til folket av
moderne elektroniske systemer.

Opptrinnet ble avsluttet
med at den store inkafyrste og hans dronning
ble båret på hver sin gullbesatte trone rundt plassen for å motta «folkets»
hyllest. De underslo det
historiske ubehag at
inkaherskerne hadde
utallige koner. Pizarro tok
livet av mange av dem, og
sømmeligheten har nå tatt
resten, bortsett fra den
ene rene dronning slik det
passer seg en god
katolikk.
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åpne plassen. Utlendinger ble henvist til å bekle noen
provisoriske skjeletter av tribuner. Der krydde det av
japanere, nordamerikanere, tyskere, franskmenn, alle
slag – også oss, alle med nummererte plasser og forhåndskjøpte billetter. Vi satte oss, fikk en lunsjpakke i
hånden av Roger, og spiste og ventet. Og ventet.
Helt uventet tårnet det seg opp en konflikt på radene
foran oss. Det var mellom ellers fredsommelige folkeslag.
Noen bråkjekke franskmenn oppdaget nemlig at en
håndfull små japanere hadde tatt plassene deres.
Franskmennene gikk da resolutt til angrep. De holdt sine
billetter høyt som faner og lanser. Mens japanerne
mente de var i god tro, dessuten hadde franskmennene
kommet lovlig sent, mente de. Ordkrigen gikk raskt over
til håndgemeng, rett foran vår lunsj! Siden lunsjen var
truet så hadde vi rett til å involvere oss, mente vi. Raskt
kom noen peruanske vakter løpende. Jeg fikk inn en liten
fulltreffer med syltetøy i håret på en av franskmennene!
Konflikten endte med at Japan måtte strekke våpen.
Billettenes klare tale seiret. Ikke rart det blir krig, tenkte
vi. Burde Norge ha meglet og ikke eglet?
Folket sto tett og plassen lå åpen, sekundene kom tett og
tiden var åpen. Det drøyde med solgudenes komme.
Mens solen stekte. Så – med ett bølget showet inn over
oss! En monoton prosesjonsmusikk strømmet fra alle
kanter, og fargerikt kledde inkaer kom dansende eller
marsjerende. Hovedpersonene samlet seg etter hvert på
en offerplass midt på sletten. Lyden ble båret til folket av
moderne elektroniske systemer, men de snakket klassisk
inka, ikke spansk. Uten oversettelse. Men vi skjønte
såpass at «solprestene» skulle ofre en lama og fra offerrøyken kunne de spå framtiden. Her var ofringen bare på
liksom, for oss tilskuere. Lamaen ble bare bedøvet og
båret ut. (Også de som daglig slaktes i hopetall!). Dette
var oppstyltet kultur. Det var ikke fritt for at jeg fikk en
pappfølelse i halsen, ikke ulikt følelsen jeg hadde under
en folkloreforestilling på Bygdøy, ekte i bunn kanskje,
men akk så mange lag av bugs over! Kanskje kristendommen en gang ender i det samme kulturelle klovneri,

en fargerik, men naiv kulturarv. Alt er iscenesatt.
Nietzsche sa: Det er farlig å være en arvtaker, ikke bare
fortidens gull arves.
For Perus vedkommende kan man si at spanjolene har
forsynt seg grådigst av fortidens gull. Inkaene ble beseiret på alle måter. Men tidens tyranni rår og derfor
skjer det paradoksale at solgudene hentes fram for turistene. Inkagullet glitrer igjen, de gamle tradisjonene
og steinene har blitt gull verdt for turismen. På en måte
vinner inkakulturen til slutt.
Kanskje er jeg for streng mot Intirayme-solfesten, det var
et unikt show, et løft ut av det trivielle. Opptrinnet ble
avsluttet med at den stor inkafyrste og hans dronning ble
båret på hver sin gullbesatte trone rundt plassen for å
motta «folkets» hyllest. De underslo det historiske ubehag at inkaherskerne hadde utallige koner. Pizarro tok
livet av mange av dem, og sømmeligheten har nå tatt
resten, bortsett fra den ene rene dronning slik det passer
seg en god katolikk.
Vi innlevde oss lidenskapelig i turistrollen.

Inkakvinne sosialt lenket til sin alpakka.
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Fra museumsbesøk: Her
inkastatuer av personer

ble i så måte en fordypning. Vi besøkte katedralen på
Plaza de Armas, noen inkatempelruiner eiet av
Dominikanerordenen og et arkeologisk museum.
Jeg vil ta med noen kommentarer til disse besøkene.
Katedralen i all sin mektighet var et skrekkens monument over kirkelig maktarroganse, bygget på i over
hundre år rundt 1700-tallet. Atskillige tonn gull hadde
blitt omsmeltet fra inka til kirkelige relikvier. Store figurer av «helgener» sto nå lagret i katedralen, forvokste,
stivpyntete kolosser som stirret på oss. De blir brukt i
prosesjoner, fortalte Edgard. Noe sa meg at dette var vel
så primitivt som dyrkningen av Tor og Odin, eller av inkaenes solgud. Men bevares, jeg vet at alt kan intellektualiseres inn i symbolikkens univers. For øvrig la jeg merke
til en detalj: I motsetning til katedralene i Europa fins
ikke mosaikk her, bare store malerier. Malt for det meste
av inkas, sa Edgard stolt. Usignerte.
Dominikanerne har en privilegert stilling i Peru, de er
nesten «kongelige» og uten skatteplikt, sa Edgard. Og de
har slått kloa i det fineste inkatempelet i Cusco. De store
nøyaktig uthogde steinene i tempelet var opprinnelig
fullstendig dekket av gull! Pizarro skrellet det av, stjal alt
han kunne ta. Men de tunge steinene fikk stå. Denne
Pizarro, hva har han ikke gjort! Senere ga spanjolene
tempelet til dominikanerne, som driver det som et
museum. De selger forresten kokate og kokakjeks i
tempelet. Svake saker egentlig, man blir bare litt nummen på tunga, smaker halm. Jeg tok med et par esker
hjem, var nervøs for bikkjene i tollen, men det gikk greit!
Ellers er det iøynefallende hvor mye klarere kontrastene
mellom rik og fattig, verdig og uverdig er i Peru sammenliknet med Norge. Jeg tenker at den gode siden av sosialisme er å ville skape likeverd. Den dårlige er å ville
påtvinge likhet. Slik sett har den gode siden greid seg
bra under kapitalismen i Norge. Men vannet har begynt å
renne den andre veien igjen. Her nede har det rent den
andre veien hele tiden!

med sykdommer.

Neste dag 26.6.
var vi tilbake på sykkelen, endelig på vei til regnskogen
og Manu nasjonalpark. Roger hadde engasjert Hugo som
sin stedfortreder på denne delen. Hugo og hans gode
hjelpere skulle lede oss til og gjennom regnskogen. Han
var en tidligere proff tennisspiller som hadde slått seg på
turisme, en myndig fyr i femtiårene som visste å ordne
opp. Men han manglet Rogers kunnskap om alt fra
kokainforedling til historie og politikk.
Neste overnatting var i byen Paucartambo etter 90 km
sykling. I starten syklet vi oppover til et pass på 4000
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mot kvelden. Varmen trakk seg tilbake med solen. I
lange nedoverbakker blir det øket avkjøling av kroppen.
Følgebussen hadde stukket foran for å ordne med overnattingen. Det ble derfor en sur tur de siste milene nedover, i altfor tynt sykkeltøy. Likevel slapp Tone bremsene
og kjørte i front, friskere enn jeg noen gang har sett
henne bakfra! Det varmet da litt.
Paucartambo er en potetby. Etter jordreformen ble den
fattigere enn før, opplyste Hugo, for det er ikke så effektivt med mange småbønder. Derfor sank eksporten av
poteter. Ikke bra. Men kanskje bedre for småbøndene,
tenkte jeg.
Vi ble innkvartert på «Hannibals finka». Det skulle vise
seg å bli en opplevelse i særklasse! Ifølge Hugo finnes
det ikke hotell i Paucartambo. Derfor skulle vi bo hos
Hannibal som var en venn av Hugo. Min umiddelbare
assosiasjon til en viss TV-film la jeg straks høflig til side
og stilte med et åpent og positivt blikk da vi håndhilste
på Hannibal, som rakte fram en sped hånd og så slett
ikke ut til å bite. Han var en tynn kortklipt fyr i trettiårene
med et palestinaskjerf kastet rundt halsen. På spørsmål
fortalte han at han var både profesjonell skuespiller og
professor i teaterkunst og psykologi ved et universitet i
Lima. Du verden! Men straks la han til at han halve året
bodde her på finkaen sammen med vennene sine. De
hadde kjøpt den i fellesskap, falt for finkaens rustikke
sjarm. To av vennene var her, begge mannlige medskuespillere fra Lima. Sammen utgjorde de et forunderlig trekløver, mer opptatt av å sitere de store kunstnere enn å
håndtere finkaens praktiske gjøremål, mer opptatt av
Thalias muser enn å holde stedet musefritt. De var nok
heller ikke opptatt av mus i mannlig sjargong.

Hannibals kjøkken.

Asle gir nok Kaja et par
gode tips!

meter ved landsbyen Challabamba. Etter en god lunsj
der bar det nedoverbakke til Paucartambo. Tone syklet
fra toppen, trivdes stadig bedre på sykkelen. Veien var
en skikkelig ristevei, «stein på stein som hogg i bein».
Der fikk jeg min første punktering! Det ble snart hustrig

Finkaens hage hadde sin spesielle historie. Hannibal
fortalte at den tidligere eieren dyrket mange eksotiske
frukter og trær og eksperimenterte med «genspleising» i
stor stil, og var lenge før sin tid. Derfor så mange rare
krysninger dagens lys. De står nå som barkete kuriositeter og kikker på oss, en hel liten eventyrskog.
Til velkomst ble vi vist inn i storstua og servert varm
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Hannibal avslørte seg som
en engasjert fyr i både
politikk og filosofi, ja vi
«fant hverandre» på en
måte over bardisken og var
enige i det meste hva
angikk verdens elendighet.
Andre var mer opptatt av
de nære tings elendighet.
Begge deler var like vanskelig å løse her og nå,
annet enn i ord.

kokate og myk jazz. Så gikk strømmen! Et tre hadde falt
over en ledning. Mørket og stillheten senket seg. De av
oss som hadde tatt høyde for en slik situasjon i planleggingen, begynte å søke rundt etter medbrakte hodelykter. Snart dukket det små lys opp både her og der. De
svetteste av oss famlet snart rundt etter en dusj eller
kanskje en do. Begge deler var vanskelig å oppdrive. Det
viste seg at finkaen hadde gått tom for vann også, nesten.
Etter hvert kom det noen kalde dråper fram i en bortgjemt dusjliknende anordning, nok til en liten kattevask.
Men ikke nok til å få vasket katten, sa Tone, hva hun nå
mente med det. Hun har en katt som heter Bajas, men
den er hjemme i Norge!
Hugo viste seg nå som en handlingens mann og fant

etter hvert på et vis fram til kraner som ble åpnet og ga
mer vann til systemet. Så alle fikk en kald dusj og vann
til toalettet. Men det tålte ikke toalettet som gikk tett og
flommet over sine bredder. Den planlagte velkomstkosen
med te og taffelmusikk hadde så definitivt avgått ved
døden. Det var da Hugo foreslo at vi skulle gå en tur på
byen, og det gjorde vi.
Paucartambo hadde mange mørke og trange gater, bare
spredte gatelys, små smug med landsens butikker uten
sans for reklame eller utstilling. Byen ble bygget på 1500tallet, fortalte Hugo. Tre musikanter sto og spilte patriotiske sanger på et lite torg midt i byen. Det var få mennesker på torget, bare oss og en håndfull nysgjerrige
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bybarn. Folk flest satt i bakgater eller i små butikker og
pratet sammen, levde sitt «uteliv» der. Rett ved lå en
park full av små menneskestatuer. Hver av dem symboliserte et trinn eller en viktig hendelse i Perus historie. De
sto og så forbi oss ut i mørket, koblet av fra tiden.
Om noen uker blir det mer liv her, sa Hugo, med parader
der alle kler seg i masker. Altså var vi for tidlig ute, men
man kan jo ikke få med seg alt. Vi stakk innom en butikk
og kjøpte noen minimasker til samlingen av rare gjenstander i livet. Kjekt å ha.
I mellomtiden hadde Hannibal skrapt sammen noen av
distriktets koner til sitt enkle kjøkken der åpen varme og
et kreativt sinn var viktigere enn strøm. Det førte til at vi

Knitringen av flammetenner i tørr ved slynget små
stråler av gniststjerner ut i
nattas univers. Fra bakhagen hørtes et strykeorkester av sirisser – vi var
urmennesket med ilden!
Den biologiske klokka fra
det første leirbålets tid
begynte å tikke i våre
skaller. Vi sang.

etter hvert med en viss optimisme benket oss rundt langbordet. Og mat ble det, både rykende varm suppe og
alpakkagryte. Alle ble mette og litt mildere til sinns.
Hannibal avslørte seg som en engasjert fyr i både politikk og filosofi, ja vi «fant hverandre» på en måte over
bardisken og var enige i det meste hva angikk verdens
elendighet. Andre var mer opptatt av de nære tings
elendighet. Begge deler var like vanskelig å løse her og
nå, annet enn i ord. Kaja hevdet fremdeles hardnakket at
hun hadde stor sans for dette stedets «rustikk». Med full
mage og sliten skrott ble vi etter hvert alle tilhengere av
det rustikke. Det seg på en positiv feltstemning, men
samtidig den velkjente nattekulda. Så vi samlet sammen
tørrstokker fra finkaens genspleisete bakhage og tente et
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stort bål. Det smeltet nattekulda på «solsiden» av kroppen. Vi strakte hendene mot det blafrende lyset, og røykens bleke armer lette seg mot våre. Knitringen av
flammetenner i tørr ved slynget små stråler av gniststjerner ut i nattens univers. Fra bakhagen hørtes et
strykeorkester av sirisser – vi var urmennesket ved ilden!
Den biologiske klokka fra det første leirbålets tid begynte
å tikke i våre skaller. Vi sang. Allsang, enkle nordiske og
engelske viser, studentviser, alt vi kunne finne i hjernevinningene: Cornelis, Taube, Svante, Dylan, Elvis, Beatles,
Hoola Bandoola og Lillebjørn . . . til og med en skamfert
rest av Prøysen tittet opp gjennom strupene.
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Jørgen og Asbjørn kryper til
køys. Det var kaldt i
Hannibals køyesenger.
Hannibal sa ved avskjeden
neste morgen at han ville
satse på stedet som overnatting med rustikk for turister. Jo da, lykke til! To be
or not to be . . . kanskje
lettere med Hamlet? . .
Den natten frøs jeg og ble
liggende vondt og lenge
under et tynt ullteppe uten

Men tiden og mørket vant til slutt. Vi avsluttet med «Ja,
vi elsker» og kvinnene gikk til sovesal A og gutta til
sovesal B, til harde madrasser og tynne ulltepper. Jeg
stakk rundt hjørnet i stedet for å gå på do, og så og luktet at jeg ikke var den første! Naturen er god. Hannibal sa
ved avskjeden neste morgen at han ville satse på stedet
som overnatting med rustikk for turister. Jo da, lykke til!
To be or not to be . . . kanskje lettere med Hamlet? . . .

å få sove. Derfor tenkte jeg
mye.

Den natten frøs jeg og ble liggende vondt og lenge under
et tynt ullteppe uten å få sove. Derfor tenkte jeg mye.
Tankene sirklet igjen omkring vitenskap, rasjonalisme og
«fruktbarhetsfilosofi». Jeg holdt en hel liten tale for meg
selv ut i nattemørket. Tankene kom glidende som i en
våken drøm. Hvis leseren ikke orker høre, så er det bare
å hoppe over den kursiverte teksten, det har jeg forståelse for, men jeg inviterer dere også så gjerne inn.
Først så jeg for meg at . . .
Guds trone er tom. Jeg setter min egen PC på tronen
og den åpner seg dypt i støvet for meg og tilbyr sine
ikoner. Jeg tenker: Nå står og faller alt på min fruktbarhet! Jeg må åpne så mange ikoner som mulig,
utnytte potensialene.
Noen ikoner er rasjonelle, andre er metafysiske. Det
rasjonelle stilles ofte opp mot det metafysiske eller

religiøse, som uforsonlige leire eller prinsipper, som
tankekloder svevende i hvert sitt solsystem! Likevel,
alt kommer fra den samme urtåken og det er logiske
og emosjonelle krefter hos dem begge. De har begge
både motor og ratt, og et felles tyngdefelt å bevege
seg i. Derfor, selv om disse leirene – det rasjonelle
og det metafysiske – er langt fra hverandre så har de
berøringspunkter! De kan berike, men også skade
hverandre.
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Noen eksempler: Se for deg vitenskapsmannen og
rasjonalisten Isaac Newton med sine fall-lover og sin
differensialregning. Samtidig var han henfallen til
underlige religiøse grublerier milelangt fra eksakt
vitenskap. På samme måte Charles Darwin med
utviklingslæren. Han trodde på svartekunst og kastet
seg ukritisk inn i medisinske heksekurer. Likevel
framla han vitenskapelige teorier og meninger som
truet selve det kristne fundamentet. I dag skal det
ikke store skarpsindigheten til for i se likheten mellom aper, griser og mennesker og derfor forstå at det
er et slektskap. Men religionen forblindet oss med
Moses sin skapelsesfabel, at vi ble skapt i et Guds
bilde og ikke som følge av en utvikling. Fremdeles er
det vissnok et flertall av det amerikanske folk som
ikke innser dette åpenbare! Men det er jo mye de
ikke tør se.
Et tredje litt annerledes eksempel er atomfysikeren
Fritjof Capra som skrev «Fysikkens tao». Der prøver
han å videreføre fysikkens prinsipper over i taoisme
og metafysikk. Han strør mange fascinerende tanker
på sin vei, men roter seg bort i påstander uten dokumentasjon. Capra er en typisk «holist», han setter
helheten i fokus, og beskylder vitenskapen for
«reduksjonisme», at de graver seg ned i små hull av
viten. Jeg sier, ja takk begge deler, for alt er helhet
og del, samtidig. Vi trenger rammen, men den er tom
uten et bilde. Men har vi kapasitet til begge deler?
Holisme er en form for religiøsitet eller mystikk.
Ordet «mystikk» betyr egentlig tenkning med lukkete
øyne og munn. Det treffer et poeng, for religiøsitet er
noe inne i oss, genetisk plantet i hodet som en
åndelig kjønnsdrift. Den kan være en kilde å drikke
av, men også lett å drukne seg i. Vi må begrense oss
til å søke en himmel i hjernen, men ikke forsøke å
lede hjernen inn i en himmel.
Vitenskap kan sant nok kjøre seg fast i «reduksjonisme». En for «vitenskapelig» holdning kan også

gjøre oss blinde for viktige myke sosiale og menneskelige sider av tilværelsen. Vi har alle en dobbelt
tanke og et dobbelt liv. De fleste forsyner seg av
rasjonalismens fruktfat som for eksempel bil, fly,
varme, ja all teknologi. Samtidig vil vi hengi oss til
kunstens verden, vil spekulere, drømme, bli forelsket
både i ideer og i personer! Til tross for godene som
det rasjonelle skaper så føler vi oss fattige hvis ikke
livet kan åpne flere ikoner, flere dimensjoner. Mange
nye grupper har «helhet» som mål, for eksempel
«Flux», men de tipper for lett over i en nesten rituell
gjentakelse av at «alt henger sammen» og glemmer
at detaljene kan være en nøkkel til forståelse.
Rasjonalismen har tent et hvitt lys over vår
«moderne» verden. Vi ser verden og alle krokene av
den så godt. Men av og til ser vi for godt. Derfor
ønsker vi å ha muligheten til å slå av lyset, hengi
oss til håp, tvil og tro. Vi blir mettet av lyset og søker
derfor bildene i mørket, men ønsker ikke å forføres
av mørket. Der går grensen.
Likevel blir mange forført av tankens demoner i
metafysikkens discokjellere. Religionens og folketroens egne bilder rammer på mange måter seg selv!
Bare de bringes opp fra kjelleren. Antakelig, tolket i
et utvidet symbolsk perspektiv, finnes det en vei
gjennom troens bilder tilbake til rasjonalitet. Det er
kontaktlinjer. Men de færreste som er forført finner
den veien. Mange finner ikke engang lysbryteren! De
er til sin død mørklagt av den kollektive schizofreni
som religionen kan være.
Vi mennesker er flerdimensjonale og fleremosjonelle.
Hjernen huser derfor tanker som er innbyrdes uforenelige. Det blir umulig å bygge et enhetlig univers i
oss. Derfor er det også i en viss forstand fornuftig
eller fruktbart å smi sammen liv og tanker slik at vi
takler splittelsene best mulig, ser både perspektivet
og skjevhetene i dimensjonene, bruker mange ikoner.
Et samlebegrep for alt dette er fruktbarhet, at både
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tanker og handlinger skal være optimalt nyttige i vid
forstand for situasjonen. På den måten skapes en
utvidelse og et samspill mellom både det nyttige og
det rasjonelle. Fruktbar tenkning forutsetter at målsettingene er tenkt gjennom og trer klart fram slik at
de kan gripes av tanker eller følelser. Hvis vi tenker
fruktbart så kan selv splittelse og motsetninger gi
livet en større rikdom på sikt, og gi flere sosiale kontakter. En forutsetning er at man kan skille og mestre
de forskjellige «arenaer».
Ofte er ikke «sannheten» viktigst, men at en holdning
eller tanke fungerer sosialt eller i bytteforhold med
andre. Det kan høres skremmende opportunistisk ut.
Men det gjelder å tilpasse teoriene eller tankene slik
at man klarer seg best mulig i situasjonen – på en
måte bedrive tankens pragmatisme.
Spørsmålet om sant eller galt blir da i en «klinkekuleforstand» underordnet. For vi er sjelden på vitenskapelige møter og ofte på livets mange arenaer. Selv
vitenskap viser seg av og til å være mer subjektiv og
forutinntatt enn den vil vedkjenne seg. Livet er stort
sett dagliglivet. Til daglig er det viktigst at våre holdninger er nyttige både i sak og relasjon samtidig. Vi
må skape i det vi tenker, se det nye i det gamle og
det gamle i det nye.
Så sovnet jeg . . .

Neste morgen 27.6.
startet vi med hvite ark. Denne dagen skulle vi erobre
regnskogen! Det var bare 80 kilometer å sykle, men veien
startet som vanlig bratt oppover, en stigning på omtrent
1000 meter til passet «Tres Cruces» som er selve porten
til regnskogen.
Hugo og to nye medhjelpere og guider: Samuel (Sam) og
Andres holdt et langt innledningsforedrag for oss. De var

veldig stolte av sin regnskog og nasjonalpark, og levde av
den.

Dette er våre nye hjelpere
for Manu: Sam, Hugo og
Carl. Andres er også en

En del tørre fakta om Manu nasjonalpark er imponerende
nok. Den dekker et område på 1,7 millioner hektar, på størrelse med California. Den har 13 såkalte «økologiske lag» fra
200 opp til 4000 meters høyde. Høydeforskjellene skaper
en stor variasjon av liv. Jeg innrømmer at jeg aldri har interessert meg mye for navn og slektslinjer hos fugler og planter. Derfor tar jeg opplevelsen av dem som en ren opplevelse uten zoologens eller botanikerens forståelse eller
klassifisering som krydder.

guide, men han er ikke
med på bildet. De foreleste
for oss en del tørre fakta
om Manu nasjonalpark,
som er imponerende nok.
Den dekker et område på
1,7 millioner hektar, på
størrelse med California,
har 13 såkalte «økologiske
lag» fra 200 opp til 4000

Men såpass oppfattet jeg av det Hugo og Sam sa at det var
fem arter de var spesielt stolte av og ville vise oss: den røde
nasjonalfuglen Andiske «Cock of the rock», kjempeotere, de
hvite kaimankrokodillene, puma concolor og jaguarene. De
sistnevnte ser man jo flere av i London, tenkte jeg – nei,
den var for bløt! Men stemte. Jeg hadde mast mange ganger
og sagt at flere av oss var mer interessert i indianerkultu-

meters høyde.
Høydeforskjellene skaper
en stor variasjon av liv.
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«Cloud forrest» er den
første og mest høytliggende delen av regnskogen rett under passet «Tres
Cruces». Der er det alltid
overskyet, fordi den ligger i
en brytningssone mellom
varme og kulde. Vi slapp
oss løs nedover. Varme og
kalde soner av luft strøk
vekselvis forbi. Samtidig
drev tåken langsmed de
bratte åssidene, strømmet
gjennom den frodige vegetasjonen. Det lå yr i luften.
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Asle satte seg godt til rette
med kamera bak noen
alpakkaer, for å oppleve
«Cloud forrest» på turistmåten. Men han ble fort
lei, og tok til sykkelen.

ren i området enn i fugl, spesielt i indianernes medisinske
urter og sjamaner. Det bor syv forskjellige indianergrupper i
Manu. De fleste er i den sonen som er forbudt for både oss
utlendinger og vanlige peruanere. Noen lever visstnok helt
isolert også fra offentlig myndighet. Er det etisk? Bevares
de som en raritet, nesten som dyr i parken? Eller er dette
nettopp etisk fordi man lar dem leve sitt liv «i fred»? Jeg vet
ikke. Men det hele blir stadig mer unaturlig sett fra et
teknologisk synspunkt. De to største og delvis sosialiserte
indianergruppene er matchiguengaene og piroene. De
førstnevnte heter fritt oversatt «de ville» og har en machokultur, noe jeg komme tilbake til i møtet med dem.
«Cloud forrest» er den første og mest høytliggende delen
av regnskogen rett under passet «Tres Cruces». Der er det
alltid overskyet, fordi den ligger i en brytningssone mellom
varme og kulde. Vi slapp oss løs nedover, syklene skjøt
fart. Varme og kalde soner av luft strøk vekselvis forbi.
Samtidig drev tåken langsmed de bratte åssidene,
strømmet gjennom den frodige vegetasjonen. Det lå yr i
luften. Veien var egentlig lite fristende for stor fart. Det var
en grovsteinet grusvei der regnet hadde laget dype rynker.
Personlig liker jeg best å ha tyngdekraften mot meg når
jeg sykler, men vinden i ryggen. Med Tone er det omvendt,
hun har lært å slippe seg løs nedover og la det stå til. Jeg
unnskyldte meg med at mine dekk var tynnere enn hennes, så jeg sikret nedover og sakket etter.

Etter en avstikker for å beundre nasjonalfuglen «Cock of the
rock» ble vi til slutt lost inn på «lodgen» hvor vi skulle overnatte. Regnskogen sto nå tett og høy på alle kanter, og en
brusende elv lydinnhyllet «lodgen» i et monotont sus. Vi var
i nedkant av «Cloud forrest»-delen, likevel var det en rå og
fuktig luft, ikke skikkelig tropetemperatur. Jeg både frøs og
følte meg filleristet etter alle nedoverbakkene.
Derfor diktet jeg til trøst for meg selv et lite hompetittenstev:
Jeg sier bare det som jeg vet
nedover gikk en evighet,
en stein sto opp og en stein sto tverr
og sykkern hoppa som ei merr,
sann!!
Så forskjellig dette var fra ørkenen ved Nasca, en annen
verden, regnskog og samtidig friskt i været, nesten for kjølig
for en sart syklist. Stedet der vi overnattet tok navnemessig
godt i og kalte seg «Paradise Lodge». Den var nybygget, og
med generatorstrøm. Hugo kunne stolt fortelle at han var
medeier i lodgen, ser man det! Men likevel, selv slo han opp
telt og bodde i hagen. Vel inne på rommet kom klærne raskt
av og dusjen på. Varmt deilig vann! Endelig. Jeg lot det
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Kaja og Jørgen kjøper
kokainblader på torget i
Pilopata: Lunsjen i landsbyen Pilopata ble spesiell.
På en landsens kafé disket
de opp med mat i overflod.
Og langpils. Landsbyen
hadde også et marked.
Kaja, Jørgen og jeg gikk
rundt der og så. Her solgte
de kokablader i store
plastposer. De kostet en
slikk og ingenting.

strømme og strømme, lukket øynene og svevet inn i de dype
skogene. Og jeg lot et såpestykke symbolisere den sorte
frosken på mitt hode . . .
Sjaman, Sjaman
ser du meg . . .
Humøret var mye bedre neste morgen. Vi lot oss ikke
affisere av yr og rå tåke. Dette var den

siste sykkeldagen 28.6.
Folk stirret på oss. Vi var
noen raringer i stramme,
glinsende drakter.

med bare 50 km å sykle, riktignok på dårlig grusvei til
landsbyen Atalaya som er veiens siste utpost. Etter bare
noen få kilometer ble det også med ett mye varmere!
Fuktig varm luft strømmet mot oss, i overflod. Solen sto i
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Kaja og Jørgen i
kokainåkeren. Sam stoppet oss på vei ut fra
Pilopata for å vise en ekte
kokabladåker. De plukker
bladene mange ganger
årlig, fortalte han, en
arbeidskrevende dyrkning.
Bøndene her blir neppe de
rikeste i produksjons- og
salgskjeden.

senit og storsmilte. Med ett var vi omsluttet av den tropiske regnskogen med et yrende liv, dessverre også med
et yrende insektliv. Et drivhus.

Veien slynget seg stadig
mer uframkommelig inn i
regnskogens vold, med
våt, leirete sand, stein og

Lunsjen i landsbyen Pilopata ble spesiell. På en landsens kafé disket de opp med mat så det monnet. Og
langpils. Landsbyen hadde også et marked. Kaja, Jørgen
og jeg gikk rundt der og så. Her solgte de kokablader i
store plastposer. De kostet en slikk og ingenting. Vi
stirret, og folk stirret på oss.
Vi var noen raringer i stramme, glinsende drakter.
Sam stoppet oss på vei ut fra Pilopata for å vise en ekte
kokabladåker. De plukker bladene mange ganger årlig,
fortalte han, en arbeidskrevende dyrkning. Bøndene her
blir neppe de rikeste i produksjons- og salgskjeden.
Veien slynget seg stadig mer uframkommelig inn i
regnskogens vold, med våt, leirete sand, stein og dype
hjulspor. Sand og leire kladdet seg inn i alle nav. Skogen
hang pågående grønn utover fra sidene som om den ville
fange oss. Fra trærnes og blomstenes mange safter seg en
syrlig duft, det sang og applauderte av insekter og kanarifugl, mens store fugleflokker lettet i et brus av utallige
vingeslag. Følgebussen stakkars brummet bakom som en
sint liten bjørn, den slet om mulig mer enn oss med veien.

dype hjulspor. Sand og
leire kladdet seg inn i alle
nav. Skogen hang pågående grønn utover fra sidene som om den ville
fange oss.

Likevel var all motstand som en lek nå, for målet var nær
og opplevelsen av å være her så sterk. Etter et par timers
kamp med elementene åpnet med ett landskapet seg
der veien gikk i en lang buet bakke ned. Der den tok slutt
lå landsbyen Atalaya. Vi hadde nådd Amazonas´ kilde! I
et hav av bugnende grønt, smøg elven Rio Alto Madre de
Dios seg lang og buktende innover. Den var gråblank av
slam, ikke ulikt en stor slange, eller en Midgardsorm.
Her lå den foran oss, det var bare å skyve seg utpå,
erobre Amazonas! For elven var den eneste farbare veien
videre.
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Der veien tok slutt lå
landsbyen Atalaya. Vi
hadde nådd Amazonas´
kilde! I et hav av bugnende
grønt, smøg elven Rio Alto
Madre de Dios seg lang og
buktende innover. Den var
gråblank av slam, ikke
ulikt en stor slange, eller
en Midgardsorm. Her lå
den foran oss, det var bare
å skyve seg utpå, erobre
Amazonas! For elven var
den eneste farbare veien
videre.

Men først hadde vi samling
i bånn med vask og pakking av sykler, og et foreløpig farvel til våre trofaste
pedaltjenere. Fra venstre:
Tomas Anders (Brevik),
Kaja, Jørgen, Lasse, Tone,
Cathrine, Thor, Tina,
Asbjørn, Asle og Helge.
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Tone, Kaja og Jørgen slapper av mens vi vasker og
pakker syklene i Atalaya.
Vi ikke rotet, ikke tullet,
sykkern har til målet rullet,
Gull, gull, gull!

Men først hadde vi samling i bånn med vask og pakking
av sykler, og et foreløpig farvel til våre trofaste pedaltjenere.
Vi ikke rotet, ikke tullet,
sykkern har til målet rullet
Gull, gull, gull!
Sang vi av full hals og smilte inn i gruppebildene, og
Asles video.
Denne kvelden skulle vi bare en kort kanotur over elven
til en «lodge» på den andre siden. Men langt nok til at vi
fikk stiftet bekjentskap med de to kanoene som skulle
være våre følgesvenner i over en uke framover. Kanoene
var smale og lange med dobbeltseter og soltak, hver
med plass til 10 personer. Bakerst var det montert en
solid påhengsmotor, jeg antar en 50 hester. Mannskapet
besto av en «skipper» og hjelpemann på hver kano. Vi
innså at dette var slutten på frakt for egen maskin.
På den andre siden av elven steg vi i land. Og vi fyltes av
til nå i livet ukjente følelser, dype forventninger, en
naturmystikk. Stien bød oss innover i regnskogen, en
utstrakt hånd. Alt rundt stoppet opp og stirret. Vi var små
i skyggen av de mektige trekronene. Over en bekk måtte
vi ta av oss på bena, mens doktoren i meg tenkte på alle
parasittene i gjørma. Luften var mettet og huden klam,

det summet av insekter og rislet av nysgjerrige apekatter
i løvverket. De lekte med tyngdekraften. Mens vi gikk
kom mørket kastet på oss. I siste liten viet stien seg ut
mot en åpen rydning der lodgen lå. Den var en nedlagt
teplantasje, fortalte Hugo, et pust fra fordums imperialisme, fremdeles uten elektrisitet eller springvann.
I lyset fra parafinlykter inntok vi et enkelt, men såre godt
måltid, følte et styrket fellesskap, der tropemørket bandt
oss sammen. Måltidet var nok godt, men en del mager
hadde rukket å slå krøll på seg. Det nytter ikke å holde
seg unna hærskarene av bakterier og forurensninger som
regnskogen bombarderer kroppen med. «If you can´t
beat them, join them», lærte jeg en gang. Og magen min
hadde underkastet seg, inngått en slags usikker våpenhvile med bakterieovermakten.
Plutselig kom det et hyl fra do – Tone hadde fått nærkontakt med en frosk! Den satt i klosettet og kikket opp. Jeg
spurte om hun rakk å kysse den? Kanskje den da hadde
blitt hennes prins. Min humor slår ikke alltid like godt an.
Natten ble sort og stille. Stjernehavet drysset et
lysskinn på våre hevete ansikter; med stjerner så
klare som de bare kan være når alt rundt er helt
mørkt. Stjernebildene står annerledes her nede, på
skjeve liksom. Tone vinket til en veltet Karlsvogn –
hei, Maiken!
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Natten ble sort og stille.
Stjernehavet drysset et
lysskinn på våre hevete
ansikter; med stjerner så
klare som de bare kan
være når alt rundt er helt
mørkt. Stjernebildene står
annerledes her nede, på
skjeve liksom.

Denne natten våknet jeg, og så inn i svarte natta. Ord fra
kveldens samtaler listet seg diskré gjennom mørket. Jeg
undres på hva som kan lyse opp. Jeg tror på «den gode
samtalen», den kan. Klangen i ordene og situasjo-nen
rundt betyr mer enn selve ordene. Men ordene fletter det
hele sammen til et fellesskap. Her i regnskogen blir samtalene tettere enn til vanlig. Jeg merket det senest i lyset
fra lyktene i kveld, vi hadde en mild tone, ingen var
krasse, selv ikke jeg mot Asle. Og Tone la seg på en godlynt tone. Det er makt også i de milde ord, tenkte jeg, og
tenkte på den danske filosofen Løgstrup. Ifølge ham bør
vi først og fremst spørre: Hva er til din nestes beste? Vi
må være ekte interessert i medmennesker, ikke bare

som et middel for oss selv. Den store livskunsten må da,
tror jeg, være å manøvrere det til et «både og», at det på
sikt blir sammenfallende interesse i å hjelpe din neste
og selvhjelp. Det gjelder hele veien fra familie til storpolitikk. For vi er sosiale vesener, vi dør uten fellesskap.
For eksempel i dette prosjektet er det lett å se felles
interesser og derfor yte i fellesskap. Lederen må se seg
selv som tjener og ikke hersker. Alt annet skaper for mye
konflikt. Samtidig må alle ha forståelse for felles avgjørelser, man må ikke handle helt på egen hånd. En
gruppe er mer enn et antall individer. Fellesskapet er
sårbart. Utbrudd eller egotripper må i det minste være
avtalt på forhånd, slik som da Hans-Tore syklet alene opp
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bakkene fra Nasca. Han ville prøve seg, spurte om frihet
og fikk den.
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. . . der lå regnskogen for
våre føtter. Trekronene
løftet et intenst grønt

Den gode samtalen er et lim som holder gruppen sammen, er melodien gjennom alle lydene. Men regnskogen
har sitt eget språk, den våker og visker gjennom hele
natten, risler de forskjelligste lyder fra skrik i frykt til
toner av den mildeste kjærlighet. For de morgenfriske
vanket det «skogstur» i grålysningen kl 0545

gjennom en vikende morgentåke, mens solen la sin
hellige hånd på den
knelende natur.

den 29.6.
For å oppleve soloppgangen over regnskogen og kikke
etter apekatter, sa Sam. Og sant nok, vi fikk se både den
oppstigende sol og nysgjerrige apekatter. Vi besteg et
slags utkikkstårn, rettet ryggen og skuet – der lå
regnskogen for våre føtter. Trekronene løftet et intenst

Indianerne hadde lavere
kanoer enn våre; av og til
så det ut som de satt
direkte på elven.
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grønt gjennom en vikende morgentåke, mens solen la
sin hellige hånd på den knelende natur.
For meg personlig ble morgenturen litt ødelagt. For det
første av at jeg holdt på å koke over. Jeg frøs om natten
og hadde tatt på for mye klær. For det andre kokte Tone
da jeg kom tilbake. Hun var forbanna for at jeg ikke
hadde vekt henne til morgenturen. Det ble altså ingen
helt god start på dagen, den ble i «hotteste» laget.
Men det var litt svalere i kanoene ute på elven, og fritt
for insekter. Vi satt hele åtte timer i kano denne dagen,
og kom et drøyt stykke nedover, helt til der elven «Guds
mor» – «Madre de Dios» møter «Rio Manu» og «Boca
Manu». Nær krysningspunktet ligger den siste «sivili-

Elvekanoer krever en
spesiell manøvrering.
Synketømmer og steinete
stryk er til stadighet en
utfordring. Til tider satt
hjelpemannen foran i
baugen for å holde utkikk.
Et par ganger dultet vi borti
stokker og stein, men det
gikk uten store hendelser.
På bildet: Jørgen satte seg
også en stund i stavnen og
skuet utover som en høvding, ikke for å speide
etter røtter, men etter opplevelser og grønne inntrykk.

serte» landsbyen, Boca Manu, på mange måter en oase
og møteplass for indianergrupper i området. De mest
framsynte av oss, for eksempel Asle, gikk i en butikk der
og kjøpte en bærepose med øl og la den foran i kanoen.
Elvekanoer krever en spesiell manøvrering. Synketømmer
og steinete stryk er til stadighet en utfordring. Til tider
satt hjelpemannen foran i baugen for å holde utkikk. Et
par ganger dultet vi borti stokker og stein, men det gikk
uten store hendelser.
Våre blikk var for det meste bundet til elvebredden på
leting etter alt fra puma til padder. For det meste så vi
spankulerende vadefugler, skravlende hvite skyer av
småfugl, rader av solbadende skilpadder og en og annen
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Våre blikk var for det meste
bundet til elvebredden på
leting etter alt fra puma til
padder. Men vi så også
rester av store trær eller
drivved som indianerne
hadde hugget opp og
delvis benyttet seg av til
brensel og bygging.

alligator eller kaiman. Sistnevnte stakk øynene opp som
et stetoskop eller de gled ned i vannet fra en sanddyne
når vi nærmet oss.
Jørgen satte seg også en stund i stavnen og skuet utover
som en høvding, ikke for å speide etter røtter, men etter
opplevelser og grønne inntrykk. Selv var jeg ikke i mental
form, følte meg langt fra stavnen i mitt liv. Vi bærer alle
med oss et indre landskap, som blir del av helheten. Det
gjør vondt når det blir for stor kontrast mellom det ytre
og indre landskapet. Brystkassen trykkes da sammen og
man må ta i for å få luft.

Det hjalp med et bad i
noen varme kilder langsmed elven. Her blandet
varmt, klart vann fra jordas
indre seg med temperert
overflatevann. I kulpene
som dannet seg kunne

Det hjalp med et bad i noen varme kilder langsmed
elven. Her blandet varmt, klart vann fra jordas indre seg
med temperert overflatevann. I kulpene som dannet seg
kunne man finne vann av den temperatur man måtte
behage, det var bare å velge! Dessuten, i motsetning til
«Hot Springs» var vannet her rent og klart.

man finne vann av den
temperatur man måtte
behage, det var bare å
velge! Dessuten, i motsetning til «Hot Springs» var
vannet her rent og klart.
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Som nevnt interesserte jeg meg mest for dyrearten Homo
sapiens i området. Etter atskillig masing hadde Sam gått
med på å arrangere et besøk til en «forbudt» matchiguengalandsby. Den lå bare 20 minutters gange fra
elven, på en smal sti innover. Mens vi gikk innover den
stien tenkte jeg over hva vi kunne forvente å møte.
Antakelig et naturfolk på kollisjonskurs med seg selv, en
kulturell smeltedigel varmet opp av friksjonen mellom
deres og storsamfunnets kultur og krav. Kanskje ikke
ulikt samekulturen noen tiår tilbake.
Litt mer om bakgrunnen til indianerne: På nettet kan
man finne flere analyser om hva kapitalistisk økonomi
gjør med indianerkulturer. Det er ikke vanskelig å tenke
seg konklusjonen til slike analyser! På den annen side

Hele familien bodde på et
stort gulv uten mye
rominndeling og med
enkle matter som vegger.
Takene var høye og spisse
stråtak, ikke ulikt dem vi
hadde sett som rekonstruksjoner fra inkatiden.
Husene ga nok ly for sol og
troperegn, men med vel
god gjennomlufting. Jeg så
ingen hus i landsbyen med
innlagt vann, kloakksystem eller elektrisitet. Ingen
TV. Kjøkkenet besto av et
ildsted og mange metallkokekar.

kan det ikke være riktig at alt må bevares. Inkaenes
kultur har heller ikke bare gull i bagasjen. De dyrket
både solen, månen og stjernene, trengte varme og regn,
hadde høyverdig kunst og moral, men også slaver og
brutalitet. Kulturer dør til slutt hvis de sperres inne på
museer. Men når en kultur møter en annen kan det oppstå noe nytt og fruktbart, selv om prosessen kan såre.
Turismen er en katalysator for et slikt møte. Vårt prosjekt
var å dra «dit regnbuen slutter». I et kulturelt perspektiv
kan det ha mange betydninger. I indianerkulturene før
inkaene hadde regnbuen en nesten guddommelig status. Men de så gudene også i mange andre naturfenomener. På den måten kom de nærmere både jordsmonnet, bladene og stjernene, skapte liv i alt for å forstå alt,
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Matchiguengagutt med sin
lille apekatt. (Foto: Jørgen.)
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Alle voksne kvinner var
sysselsatte, enten med
ungene eller med maten.
En sløyet et marsvin mens
hun slet med mange
sultne bikkjer og et par
småbarn rundt seg.

Det var ikke langt til lodgen der vi skulle overnatte,
noe som kom godt med for
mørket kommer raskt på i
regnskogen, uten lys til å
lede. Men navnet på lodgen lyste opp med «Guds
mor», «Madre de Dios
Lodge».

de «animiserte». De var også mer enn oss avhengig av
naturens luner, men samtidig i bedre harmoni med den.
I alle fall er det slikt vi liker å tro. Fordi deres teknologiske evne er begrenset kan de innta en bedre økologisk
balanse, noe som igjen gjenspeiler seg i deres tenkning
og kultur. Det gjenspeiler seg også i religionen. Den
veksler mellom avmaktsfølelse overfor naturkreftene til
rituell betvinging av den, ikke ulikt de kristnes «bønn».
De tar med hele spekteret, hele regnbuen.
Noen indianerstammer dyrket månen som høyeste gud,
for eksempel canarisfolket i Ecuador, andre dyrket solen
(inkaene). Helheten, «naturen», oppfattes som et gigantisk

morsskjød, Pacha Mama, der menneskets liv utspilles fra
fødsel til død; et kjærlig morsskjød som omgir og beskytter, men som også kan straffe eller ta hevn hvis man ikke
er ærbødige nok eller om man gjør gale ting. Vi aner her
«det ondes problem» fra vår egen kristendom og kultur.
Indianerne tror at naturen har reelle følelser og egen
bevissthet. Dels er disse egenskapene smurt tynt ut i all
materie, dels «kvantifiserer» de seg i gudene. De tror på
skaperguden Pachacaman og solguden Inti. Måneguden
var mildere og mer feminin enn de andre, men lunefull
med sine mange faser og former. Derfor ble den et symbol på magi. Mytene forteller at det var en himmelsk
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jaguar som spiste av Månen når den var i ne. Indianere
løp rundt om natten og laget støy for å skremme bort
jaguaren. Et mer grufullt utslag var ofring av menneskebarn i «måneseremonier» for å få bedre grøde.
Canarisfolket ofret så sent som til 1775 hvert år ved fullmåne et hundre barn ved inngangen til hulen der de
mente grødeguden bodde.
Hvor mye av dette som lever igjen hos stammene i Manu
vet jeg ikke. Men tankene for gjennom skallen der vi gikk
innover til matchiguengalandsbyen. Det sies at matchiguengaene har en ekstrem machokultur med
patriarkalsk orden og flerkoneri. Jentene hos oss trådde
derfor den smale sti gjennom regnskogen med stor
skepsis. Møtet måtte bli ganske overflatisk, og ble det.
Men en del inntrykk festet seg. Alle husene i landsbyen
var enkle reisverk båret på stolper og med stråtak. Gulvet
lå en meter over bakken og på søyler, som et stabbur.
Den samme konstruksjonen hadde vi sett andre steder i
Manu. Antakelig er det praktisk i flom eller regntid, og en
barriere mot skadedyr. Og man slipper vel vasken, det
bare drysser gjennom gulvet og ned.
Vi fikk hilse på en familie. Hele familien bodde på et
stort gulv uten mye rominndeling og med enkle matter
som vegger. Takene var høye og spisse stråtak, ikke ulikt
dem vi hadde sett som rekonstruksjoner fra inkatiden.
Husene ga nok ly for sol og troperegn, men med vel god
gjennomlufting. Jeg så ingen hus i landsbyen med innlagt vann, kloakksystem eller elektrisitet. Ingen TV.
Kjøkkenet besto av et ildsted og mange metallkokekar.
Dette med macho? Tja, vi fikk opplyst at de fleste mennene var ute på jakt. Uten skytevåpen. Vi så for oss pil og
bue! Mennene som var igjen så ut til å slappe av. Alle
voksne kvinner derimot var sysselsatte, enten med ungene eller med maten. En sløyet et marsvin mens hun
slet med mange sultne bikkjer og et par småbarn rundt
seg. Primitivt? På en måte, men samtidig med en
avslappet nærhet til nuet. I et hjørne lå en diger motorsag! Teknologien var nok på full fart inn. I utkanten sto
noen halvferdige båser, og vi lurte på hva det var. Jo, der

skulle de ta imot raringer som oss i framtiden og ha en
del ting for salg. En slags turisme var altså planen.
De trengte å tjene litt penger. Men hva ville de få på
kjøpet?
Vi ble lenge i landsbyen. Idet solen begynte å leke
gjemsel bak trekronene måtte vi gå tilbake og over i
kanoene. Det var ikke langt til lodgen der vi skulle overnatte, noe som kom godt med for mørket kommer raskt
på i regnskogen, uten lys til å lede. Men navnet på
lodgen lyste opp med «Guds mor», «Madre de Dios
Lodge».

Neste dag bød på mange
timer i kanoene.
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Det ble en lang vandring
på stier innover i regnskogen. Vi gikk trøstig i vei
i en trykkoker av varme og
fuktighet. En barføtt
matchiguenga som fulgte
stoppet oss stadig og
fortalte via Sam om mange
urte- og naturmedisiner.
Han var spesielt opptatt av
urter som leger sår, lindrer
smerte, eller røtter som
forhindrer graviditet, og
andre som opphever den
virkningen.

Oppmerksomheten min
gikk seg fast i noen store
trær som gjorde seg enda
større ved å strekke seg
høyt over jorda med
røttene, som formet et
slags telt, så store at vi
kunne gå inn under treet.
Jeg dro fram macheten fra
El Salvador og lot meg
forevige!
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Neste dag 30.6.
bød på mange timer i kanoene. Først var vi innom Boca
Manu igjen, og besøkte helsestasjonen, bare et kort
møte. Vi kikket inn på rommet der de fødte, og avtalte å
komme tilbake på vei ut av området og se på noen syke
barn. Det kommer jeg tilbake til! Men her og nå ventet
kanoene på oss. Hugo dro tilbake og overlot oss til Sam
og Andres, der Sam var den som kunne best engelsk og
ble på en måte «sjefen».
Elvebredden bød igjen på et mangfold av fugler, skilpadder, aper og mennesker, men ingen puma i syne. Vi
var kommet til «reservert sone» av Manu. Etter omtrent
seks timer sammenhengende ferd i kanoene gikk vi i
land. Sam hadde planlagt en lang vandring på stier
innover i regnskogen. Så vi gikk trøstig i vei i en trykkkoker av varme og fuktighet. Sam og Andres kalte på
apekattene med en skingrende plystretone, og apene
slengte seg villige nedover og tisset oss litt i luggen, til
Sams forlystelse! En barføtt matchiguenga som fulgte
med stoppet oss stadig og fortalte via Sam om mange
urte- og naturmedisiner. Han var spesielt opptatt av urter
som leger sår, lindrer smerte, eller røtter som forhindrer
graviditet, og andre som opphever den virkningen.
Spennende, spesielt for oss i helsevesenet. Men det var
mer enn vanskelig å konsentrere seg i varmen og i en
sverm av insekter. Oppmerksomheten min gikk seg fast i
noen store trær som gjorde seg enda større ved å strekke
seg høyt over jorda med røttene, som formet et slags telt,
så store at vi kunne gå inn under treet. Jeg dro fram
macheten fra El Salvador og lot meg forevige!

Vi sov i små bambuskonstruksjoner av noen hytter
med to til tre senger i hver,
alle med myggnettingtelt
over. Ingen strøm, og

«Den som satt på Aker Brygge med reker og hvitvin,»
utbrøt Tone. Det var noen krigerske maur i kompaniskap
med en sverm mygg som utløste utsagnet. Kaja istemte.
Hun var akkurat blitt tisset på av en apekatt. Men som i
eventyret er det nok bra man ikke har makt til å være
sannønskende.

elendige sanitærforhold. Vi
nærmet oss matchiguengastandard. Egentlig helt
topp som opplevelse,
tenkte jeg, det gjelder å
ville oppleve det som
fruktbart. Og vi hadde da

Overnattingene ble stadig mer primitive. Kvelden i

netting over hodet.
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Vi gled lydløst over det
blikkstille vannet.
Nysgjerrige par av alligatorøyne tittet av og til
opp, noen fugler sirklet
vaktsomt over trekronene,
myggen og knotten summet og beit like besatt som
vanlig.

Campamento Agache ble ikke noe unntak. Vi sov i små
bambuskonstruksjoner av noen hytter med 2–3 senger i
hver, alle med myggnettingtelt over. Ingen strøm, og
elendige sanitærforhold. Vi nærmet oss matchiguengastandard. Egentlig helt topp som opplevelse, tenkte jeg,
det gjelder å ville oppleve det som fruktbart. Og vi hadde
da netting over hodet.

blikket. Da jeg fortalte drømmen til Tone sa hun full av
selvinnsikt at hvis hun hadde trodd på reinkarnasjon
ville hun blitt amazone i sitt neste liv. Ingen kommentar.
Men spøkefuglene fløy lavt. Egentlig tror jeg ikke Tone sa
dette heller, men jeg tenkte meg at hun kunne sagt det.
Og fluene surret, ja – et par refleksjoner også i den forbindelse:

Denne natten drømte jeg om amazonene, krigerfolket
dypt i Amazonas som ifølge sagnet besto av bare høyreiste sterke kvinner. Skrekkslagne spanske conquistadorer har fortalt at de så vidt hadde unnsluppet dem.
Amazonene drepte alle guttebarn og oppdro jentene til
krigere. En gang imellom raidet de til nabostammer,
drepte, plyndret og tok mannlige gisler. De førte gislene
til sine egne kvarterer, knullet med dem noen dager, for
deretter å ta livet av dem. På den måten ble de gravide
og førte slekta videre! I drømmens mareritt var jeg fanget
mellom høyreiste sterke nakne våte glinsende
kvinnekropper, og visste at de snart ville ta livet av meg!
Forferdelig, selv om jeg ikke hadde det så verst i øye-

Jeg har kommet så langt eller så kort
at det er en sann glede for hver flue jeg dreper!
Det sies at kakerlakker først dør etter en uke
hvis man kniper hodet av dem,
og da dør de av sult.
Kakerlakker er ålreite dyr!

Neste dag 1.7.
beveget vi oss bare 15 minutter oppover elven til
Matchiguenga lodge eller «Casa Matchiguenga». Den ble
styrt av «Kogapakoris», en gruppe av matchiguenga der
tilnavnet betyr «de ville». De var likevel ikke villere enn
at de hadde bygget en lodge for turister. Kanskje det
heller burde hete «de villige»?
Formiddagen gikk med til en vandring gjennom
regnskogen igjen, denne gangen til innsjøen «Lake
Salvador» med «kjempeotere». Der besteg vi en slags
katamaran av tre som våre peruanske hjelpere forsiktig
padlet. Vi gled lydløst over det blikkstille vannet.
Nysgjerrige par av alligatorøyne tittet av og til opp, noen
fugler sirklet vaktsomt over trekronene, myggen og knotten summet og beit like besatt som vanlig. Men ingen
oter stakk nesa fram, selv om Andres kalte og kalte på
dem. Sam ble litt lei seg. For min del ble jeg bare lei
myggen. Livet mitt er det samme, med eller uten oter.
Senere traff vi en franskmann, en student og forsker,
som fikk betalt for å ligge her i måneder og studere otrene. Han kartla hva de spiste og hvordan de beveget
seg. I en liten kajakk tilbrakte han time etter time langs
kan-tene av innsjøen. Stakkars mann, hva gjør man ikke
for forskningen! Han fortalte at studenten før ham hadde
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Her balanserer Sam og
Hans-Tore seg trygt i land
fra katamaranen.
Formiddagen gikk med til
en vandring gjennom
regnskogen igjen, denne
gangen til innsjøen «Lake
Salvador» med «kjempeotere». Der besteg vi en
slags katamaran av tre
som våre peruanske hjelpere forsiktig padlet.

forsvunnet. De regnet med at han hadde badet og blitt
alligatormat. Jeg luktet at det var lenge siden denne
forskeren hadde badet! Han var nok trygg.

Aftens i trykkende varme i
Matchiguenga lodge eller
«Casa Matchiguenga». Den
ble styrt av «Kogapakoris»,

Sam var fullstendig sjarmert av otrene. Ikke for det, han
ble også sjarmert av kvinner, og kvinnene av ham.
Dessuten la han med lidenskap ut om økologisk balanse,
han var en svoren tilhenger. Denne ettermiddagen var
temaet hans «økoturismen» i Manu. Den trodde han på.
For min egen del spisset jeg først ørene da han kom til
nasjonalparkens historie helt tilbake til «gummiboomen»
på slutten av 1800-tallet. Gummibaronen Carlos F.
Fitzcarrald åpnet en kommersiell rute fra Bolivia via
Amazonas og Urubamba til Manu. Han «regjerte» Manuområdet i over 20 år og gjorde mange av indianerne til
slaver. Deretter kom misjonærene for å pådytte dem kristendommen. Fra gummi til Gud! Men etter vedtaket om
nasjonalpark i 1973 gled utviklingen inn i en bedre og mer
moderne tid. Det vant fram en forståelse og respekt for
både økologi og naturfolk, sa Sam, og fortsatte:

en gruppe av
matchiguenga der tilnavnet betyr «de ville».
De var likevel ikke villere
enn at de hadde bygget en
lodge for turister. Kanskje
det heller burde hete «de
villige»?

Økoturismen hevder en slags naturlig balanse der indianerne kan drive litt turisme, som i Casa Matchiguenga, og
samtidig bevare den måten de tradisjonelt har levd på.
Tja, jeg tenkte mitt, og reflekterte over samene. De ber til
både Gud og mammon ivrigere enn noen, og har erstattet
reinsdyra med snøscootere; de setter garn der andre vil
kaste med flue. Men selger reinshorn og sameluer langs
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Igjen satte vi oss i katamaranen og snart gled vi
stille bortover den blanke

riksveien, det gjør de. Det er ikke mye igjen av nordnorsk
økoturisme! Asle ville sagt det sterkere, for han er et
naturbarn fra Alta og Bossekop.

vannflaten. Og sannelig,
der fremme, inne ved kanten – noe stort og brunt
rørte seg – oteren! Et helt
kobbel med oter så ut som
de lekte sisten. Nei, visket
franskmannen, de parer
seg! I mangel av armer tok
hannoteren et skikkelig
tak i nakken med tennene
på hunnen for ikke å gli av
under akten.

Oppriktig talt: Hva vil skje når matchiguengaene for alvor får
smaken på pengenes verdi, på TV og storsamfunnet? De
kommer også til å si: Ja takk, begge deler! Siden det er uunngåelig er det ingen idé å forsøke å unngå, men viktig å takle
fruktbart. Det har alt blitt konkurranse om turistene i Manu.
Foreløpig er det «for få turister», fortsatte Sam. Jeg mistenkte
ham straks for å tenke mer på kontoens enn naturens
balanse. Casa Matchiguenga ble bygget i 1999 med både
tysk og peruansk kapital. Men flere andre har nå bygget
lodger i nærheten, og driften går dårlig. Vi betaler 35 US
dollar pr. person og natt. Det er mye her nede for så lite
komfort. Denne krøniken beveger seg nå inn i vår siste hele
dag i Manu,

den 2.7.03.
Noen apekatter svingte seg
over oss og tisset oss i
hodet, andre satt
nysgjerrige og kikket på
oss, mens de vinket farvel
med halen.

Med nok en overnatting på Casa Matchiguenga.
Formiddagen bød på en ny vandring gjennom regnskogen. Igjen var det en barføtt matchiguenga som sammen
med Sam og Andres viste oss urtemedisiner. Fremdeles var
det like varmt og mye mygg, en dampende prøvelse, men
samtidig en unik opplevelse. Men for å si det slik: Den tar
seg bedre ut på temperert video enn i virkeligheten.
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Matchiguengaenes viten om urtemedisin er ikke fullstendig nedskrevet, slik sett følger de inkaenes tradisjon. Medisinkunsten læres i muntlig overføring fra
generasjon til generasjon. De var tydelig stolte av sin
folkemedisin, med god grunn, for den var ikke avleggs,
ingen museumsgjenstand. Alle kunne se at den fungerte
bedre enn vestlig medisin her i regnskogen.
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Sjamanene sniffer og tar
oss med på en «trip». Dels
røkte de, dels sniffet de en
blanding av tobakk og et
pulver. Pulveret var en
blanding av kokain og
hallusinatoriske planter.
Vi visste at de tradisjonelt

Under forberedelsene til prosjektet hadde jeg spurt flere
medisinalfirmaer om de var interesserte i hjelp til en systematisk innhenting av urter. Men jeg fikk bare blaserte
gjesp som svar. Kanskje de har sine egne innsamlere.
Uansett, vi hadde god anledning til å koble urter til indiansk tradisjon og erfaring. Derfor kunne noe av det vi
hørte vært spennende å teste i forhold til virksomme stoffer, da ut fra et vestlig vitenskapelig perspektiv. Det er vår
rett og plikt å gjøre. Spesielt tror jeg droger for hallusinasjon og prevensjon har et stort vestlig potensial!
Men slik ble det ikke. Vi bare vandret gjennom og mottok.
Endelig klarte vi å slappe av, senke skuldrene. En fred
kom over oss. Vi var i regnskogen, dvelte der, ble i våre
åndedrag ett med essensen av livet her. Det hektiske programmet hadde roet seg, var bare høflig til stede. Men
heten? Sant nok, bare å oppholde seg i regnskogens
trykkoker – spise, drikke, sove – var fremdeles et fysisk
og psykisk slit for oss tempererte luksusdyr. Likevel opplevde vi et streif av noe uutgrunnelig tidløst, jeg tror av
den freden de føler som lever her hele livet.
Endelig stanser jeg opp,
står jeg stille
og faller mykt
mot et hardt intet.
Istiden smelter i mine årer.
Åndedrettet er sinnets varme vinder.
Jeg er fanget i somrenes viljer
og ordene blir såkorn.
På ettermiddagen spurte Sam om vi orket en ny tur til
Lake Salvador på jakt etter oteren. Det sukket inne i

mente at transen åpnet en
vei inn til nye reelle verdener, nye virkeligheter,
som ikke var illusjoner.

meg, men han ville så gjerne vise oss oteren. Det var
ingen vei utenom et «ja, gjerne». Derfor ble de fleste av
oss med, uten den store troen på et resultat. Den franske
forskeren ble også med, han visste bedre hvor oteren
var, sa Sam.
Igjen satte vi oss i katamaranen og snart gled vi stille
bortover den blanke vannflaten. Og sannelig, der
fremme, inne ved kanten – noe stort og brunt rørte seg –
oteren! Et helt kobbel med oter så ut som de lekte sisten.
Nei, visket franskmannen, de parer seg! Han la til: Dette
er helt unikt å få se! Og vi så, stirret. Asle tok opp pornofilm med telelinse! I mangel av armer tok hannoteren et
skikkelig tak i nakken med tennene på hunnen for ikke å
gli av under akten.
Jeg la merke til hvor glad Sam ble, endelig fikk han vist
fram otrene, også i paring! Han så mer tilfredsstilt ut
etterpå enn noen oter. Og himmelen selv ropte et stort
hurra! For på veien tilbake fra oterorgiet spente med ett
en regnbue seg mektig over oss. Himmelen lyste opp i
fargefanfare! Jeg tenkte: Nå fant vi skatten der regnbuen
slutter. Det var ikke inkagull der, men dyrets paringsakt!
Genenes gull.
Denne siste kvelden i Manu hadde jeg fått Sam til å
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På veien tilbake fra oterorgiet spente med ett en regnbue seg mektig over oss. Himmelen lyste opp i fargefanfare! Jeg tenkte: Nå fant vi skatten der regnbuen slutter. Det var ikke inkagull der, men dyrets
paringsakt! Genenes gull.
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tromme sammen et møte med matchiguengasjamaner
for å vise oss medisinmennenes ritualer. Seansen
begynte som et slags allmøte der vi gjennom tolk spurte
og fikk svar om matchiguengaenes samfunn. De la vekt
på at deres tradisjonelle kultur nå lot seg forene med
katolsk tro. Machokulturen var også slipt til fra
glassperle til diamant, blant annet valgte begge kjønn en
«president». Moren skulle godkjenne beilere som ville
inn i familien, noe de anså for å være en viktig maktposisjon for kvinnen. Likevel var det tydelig at dette ville de
helst ikke prate om.
Så begynte selve sjamanritualet. Tre sjamaner kledd i
lyse tradisjonelle drakter satte seg i en ring midt på gulvet, tok fram en langpipe og tente den. Dels røykte de,
dels sniffet de en blanding av tobakk og et pulver.
Pulveret var en blanding av kokain og hallusinatoriske
planter. Frosken på hodet tok de ikke fram denne gangen, heller ikke den hallusinatoriske teen «Ayahuasca»
ble servert. Dessverre. Men det holdt med pipa. For det
hele utviklet seg til et underlig skuespill med utrop og
mumlende sang. Det var umulig å finne ut hva som rørte
seg i hodene på de tre, men vi kunne gjette ut fra utrop
og geberder. Vi visste at de tradisjonelt mente at transen
åpnet en vei inn til nye reelle verdener, nye virkeligheter,
som ikke var illusjoner. Men tenkte jeg, hvis de nå var
blitt «katolske» så var kanskje virkelighetsflukten monopolisert til sakramentene? Jeg prøvde å spørre, men fikk
ikke svar, tror ikke at tolken engang ville oversette spørsmålet. Vi fikk i det hele ikke mye svar. Men det taler på
en måte til deres fordel at de ikke la opp til enkle forklaringer. Dessuten tok Sam seg et dypt sniff, og virret rundt
resten av kvelden uten å være tilsnakkendes. Han fikk
testet sakene skikkelig! Egentlig feigt at vi var for
bleikansiktete til å prøve.
Seansen fikk likevel tankene mine til å flyte som en strøm
av assosiasjoner, kanskje kom jeg like langt og fjernt som
en sjaman? Er «naturfolk» mer effektive eller mer «primitive» enn oss? Vil sosialdarwinistiske lover på sikt brutalt
utslette eller omforme indianerne? På 70-tallet skrev

Richard Dawkins en bok om «Det egoistiske genet» og
supplerte senere sine teorier om sosialdarwinisme med
«sosiale gener». Han hevdet at sosiale og kulturelle forhold i stor grad spiller inn sammen med den basale
«sterkestes rett» slik Darwin opprinnelig beskrev den.
Darwinismen ble i sin tid utdypet når man oppdaget genene. «Den sterkestes rett» ble da forstått i en genetisk
forstand. Individet kan sees på som en transportør for det
genetiske materialet. Genene går nesten uforandret
gjennom utallige generasjoner. Om de ikke har et evig, så
har de et mye lengre liv enn individet. Å kalle dette en
«hensikt» eller ikke, er i grunnen vår sosiale lek, vi menneskeliggjør fenomenene. Liv forgår, fenomen og gen
består.
Bare fanatikere nekter at det er en sammenheng og likhet i alt liv, mennesket inkludert. Men mekanismene for
utvikling og seleksjon kan det strides om.
Sosialdarwinismen er et slikt stridstema. Helt åpenbart
styres seleksjonen ikke bare av klima, biologisk natur
eller av enkle kamp- og maktforestillinger. Også sosiale
og kulturelle overbygninger spiller inn. Dawkins har rett,
og det gjelder ikke bare arten menneske. De fleste dyr
har sosiale strukturer og læring som sitt nettverk.
Individet kan benytte seg av det til sin fordel eller bli
fanget i det.
Jeg tror at indianerne i Manu har mange «sosiale gener»
på sin side. De vil på en måte overleve bedre fordi de får
en kulturell og materiell anerkjenning ved turismen. Men
samtidig må de forholde seg mer inngående til storsamfunnet og den teknologiske utviklingen, slik jeg har vært
inne på tidligere. Det som omfavner kan også knuse. De
gamle teknologiske overlevelsesmåtene blir stadig mer et
«turistteater». Indianerne vil tilpasse seg «markedet»,
slik vi alle må. «Markedet» er på en måte kapitalismens
allnatur.
Framtiden er vår eneste mulighet. Jeg liker å la fantasien
leke med forskjellige framtidsmuligheter, både for ver-
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den og meg. Som et slaggprodukt har jeg diktet novellen
«Bukkehodene». Se epilogen.

Neste dag 3.7.

Den medisinske delen av
vår gruppe gikk til helsestasjonen i Boca Manu.
Sam hadde en løselig
avtale om at vi skulle se på
noen syke barn. Møtet
begynte bra, men skar seg
da en av oss spurte om å
få låne toalettet. Det viste
seg å være et gammelt
vannklosett uten vann eller
papir, men med rikelig
møkk og mark. Vi pratet
med helsesøster, kikket på
hennes svette medisiner
som var uten datostempler. Her var det ingen labmulighet, knapt nok et
blodtrykksapparat. Men vi
må huske at 90 % av vår
helse ikke er helsevesen,
men livsstil, ernæring og
hygiene.
Thor undersøker øynene
på et barn på helsestasjonen.

var reisedag tilbake til Cusco, grytidlig oppe 0500 og med
elvekanoene nedover, vi gled medstrøms. Det var ennå
mørkt, men med en voksende lysning fra øst, og et svalt,
nesten surt drag i lufta. Morgentåka lå som florsilke over
regnskogen og elva, små vinddrag fikk det til å regne kondensert dugg fra de høye trekronene. Etter hvert ble tåken
fylt av lys, til slutt reiste det seg som en lysvegg bak sløret
og solskiva brøt gjennom. Tåken ble drevet på flukt og det
dype grønne strålte sitt seierssmil fram fra alle kroner.
Luften ble mildere og stadig klarere, til varme, fuktige
vindblaff omfavnet oss. Solen feide snart all motstand til
side, var igjen herre over himmel og jord. Men jeg trakk
ned kapsen og tenkte at sannelig er solen best i skyggen.

På formiddagen omtrent kl 1030 nådde vi landsbyen Boca
Manu igjen. Der var det full fart, folket feiret «årsfest».
Landsbyen var pyntet til trengsel. Vi kom rett på et stort
opptrinn med parader, og det gikk et støkk i meg da jeg så
de marsjerte i «hanemarsj». Sam ble ivrig etter å forklare at
hanemarsjen var en gammel tradisjon over hele Peru, ingenting med politikk å gjøre. Landsbyens øvrighet satt på
en liten tribune og skuet selvhøytidelig på de som paraderte
forbi. Til slutt tok sjefen sjøl, en tykk liten mann med bart,
ordet gjennom en dårlig høyttaler og talte lenge og vel til
halvdøve ører.
Den medisinske delen av vår gruppe gikk til helsestasjonen.
Sam hadde en løselig avtale om at vi skulle se på noen syke
barn hvis det ble tid. Møte med helsestasjonen begynte bra,
men skar seg da en av oss spurte om å få låne toalettet. Det
viste seg å være et gammelt vannklosett uten vann eller
papir, men med rikelig møkk og mark. Vann kunne hentes
rundt hjørnet på utsiden, hvis en var så fin på det og måtte
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skylle ned, var beskjeden. Rommet var ikke vasket på
måneder, det luktet dritt og fluene surret begjærlig.
I denne møkka skulle de altså føde sine barn! Ikke rart at
diaré og høy barnedødelighet er et hovedproblem. Vi pratet
med helsesøster, kikket på hennes svette medisiner som
var uten datostempler. Her var det ingen labmulighet, knapt
nok et blodtrykksapparat. Vi ble vist tre barn. Det ene hadde
en genetisk feil og var psykisk utviklingshemmet, de to
andre hadde skader eller defekter på øynene, altså noe for
øyelege Thor, men han kunne lite gjøre der. Møtet ble altså
ingen suksess, men lærerikt for oss! Vestlig medisin
praktisert på denne måten er verre enn ingenting. Å føde i
bushen er atskillig bedre enn å føde i de skitne rommene
på helsestasjonen, er vår konklusjon.
Tankene gikk til sjamanen og hans system av urter, ritualer
og dop. Det er et stykke igjen før vi vestlige kan konkurrere
med dem på hjemmebane. Her blir vi en raritet, som de ville
blitt det i vårt miljø. Dessverre aner det meg at de sosialiserte indianerne egentlig tror mer på oss enn på sin gamle
sjaman, for de vet at vi har makten bak makten, og makta er
de opplært til å følge. Rart med det. Likevel må de være
usikre på våre medisiner og metoder, spesielt når det
praktiseres så slett som ved helsestasjonen i Boca Manu.
De må være utrygge på alt nytt som storsamfunnet bringer.
Det ideelle ville være å hente det beste fra begge medisinske tradisjoner. Mange har prøvd på det, ikke minst Kina.
Og resultatet er omdiskutert. Men på sikt kan ikke en
udokumentert erfaringsmedisin unnvike dokumentasjonens
kjølige blikk. Så må vi også huske at 90 % av vår helse ikke
er helsevesen, men livsstil, ernæring og hygiene.
Trygg eller utrygg? Det slår meg hvor usikkert livet må være
for en indianer i Manu. Samtidig, på en annen måte er det
trygt! Det er ikke sikkert at «Ronny fra Stovner» opplever tilværelsen tryggere enn «Roberto i Manu». Selv om Norge er
et «sikkerhetssamfunn» der stadig nye områder sikres
strammere, så signaliserer det samtidig større usikkerhet,
blir en mani. Vi bygger på en måte sprinkleranlegg over alt
og har hjelmen på oftere, teknologi blir sikrere, regler mer

restriktive. Javel, men likevel merkes en stigende usikkerhet
overfor helheten. Vi er utrygge på moderne vitenskap fordi
det viser seg at den stadig fører oss bak lyset, eller kaster
oss ut i et tomrom, gir et nytt etisk dilemma. Kanskje lander
vi om ikke lenge på «klonenes planet». Vi er utrygge på ny
teknologi, redde for global oppvarming og ser små og store
forurensningsspøkelser ved høylys dag. Hvem er herre og
hvem er tjener? «The Matrix» er kanskje morgendagen?

Vi fikk møte noen «tilpassete» pirosindianere i
Boca Manu. Deres struktur
tok vare på kvinnene som
likeverdige og vel så det.
Deres holdninger var mer
kollektive og mindre rituelle enn hos matchiguengaene.

Stopp en hal, det går vel ikke å føle det for trygt og utrygt
samtidig? Jo, for følelser er ikke logikk. Det objektive virker
gjennom det subjektive. Vår tro og mistro har begge godt
tak i oss, livet polariseres, og det senker seg en stillhet før
stormen.
Ingen hjelm hjelper for tvil og mistro. Derfor slår det meg
hvor enkelt livet må være for indianeren i Manu. Han går
barføtt og tenker barføtt, har trygg grunn under føttene. Men
himmelen har vi begge beheftet med et helvete!
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reise gjennom Peru. For siste gang gikk vi ombord i elvekanoene for å kjøre et kort stykke til en snauhogget stripe
i regnskogen. Det ble påstått at den fungerte som
flystripe. Vi måtte vente noen timer. Rykter svirret om at
flyet vi skulle ta hadde forsynt seg med andre og dratt.
Men så landet flyet vårt med ett som en falk mellom de
store trærne. Flyet og flystripen ledet tankene hen på en
B-film om kokainmafia og smugling fra regnskogens dyp.
Dessuten, ville flyet klare å lette med alle oss?
Adrenalinnivået steg etter som innvendingene slapp seg
løs i hjernekista. Noen apekatter satt nysgjerrige og kikket på oss. De vinket farvel med halen.

Flyet kommer for å hente
oss på den provisoriske
flystripa ved Boca Manu.

Hva med tiden? For indianerne er tiden et stort spann av
dager, eller den er noe sammenhengende man tar som
det kommer. Vi i vest har klokke, er beryktet for å stykke
opp og «planlegge». Men vi er også glade i «å vende tilbake» til det kontinuerlige, gjøre opprør mot systemet. På
samme måte som vi av og til vil vende tilbake til naturen
som friluftsmenneske, vil vi av og til snu oss rundt og øse
av det store tidsspannet. Men bare av og til. Vi trenger
begge deler. Kanskje handler vårt prosjekt også om det.
Det mest fruktbare er å mestre spennvidden i alt dette,
takle motsetningene og nyte kontrastene, altså være en
sann dialektiker. Det er naivt å leve uten klokke eller
plan. Det er umulig bare å henge i tidsstroppen og å være
strukturert. Ta med dem begge i hver sin lomme på livets
vei.
På denne festdagen i Boca Manu klarte Sam omsider å
arrangert et møte med piroindianerne. Dessverre ble det
bare en kort samtale, men de bekreftet «sitt rykte». Deres
struktur tok vare på kvinnene som likeverdige og vel så
det, og deres holdninger var mer kollektive og mindre
rituelle enn hos matchiguengaene.
Solen var i ferd med å senke seg mot horisonten for vår

Vi hadde ikke noe valg, men måtte overvinne all skepsis.
Til slutt satte vi oss i det lille flyet! Først trillet det nølende
bortover den ujevne stripa med altfor høytvoksende
gress. Men det akselererte og akselererte, og sparket
endelig fra og lettet, strøk så vidt klar av trekronene! Asle
og Thor (og jeg) tok også helt av – med videokameraene.
Manu lå for våre visuelle føtter!
Etter en snau times flyging landet vi trygt i Cusco. Hele
prosjektet var nå i praksis over. Vi hadde fått med gullet
fra der regnbuen slutter. Oppdraget var fullført. I Cusco
inviterte Roger til avslutningsfest. Minnene og glassene
var fulle og ble tømt. «The proof of the pudding lies in the
eating», og prosjektet var spist av alle, slik sett var det
vellykket. Men tankene på alt som kunne vært gjort bedre
falt meg i ryggen. Det som skulle være en glad avslutning
ble derfor for meg innhyllet i tristhet, en melankoli som
jeg har pakket inn i disse ordene:
Det er feil på feil som jeg gjør
også de som jeg knapt vil erindre.
Men jeg svarer deg hver gang du spør
at nu gjør jeg det mindre og mindre.
At prosjektet var ferdig føltes med ett som et tungt tap:
den direkte opplevelsen var slutt og kom aldri igjen, var
død. Minnene og bildene var fra nå av «livet etter døden»,
eller for å sitere Henrik Ibsen:

«Sjel vær trofast til det siste
seirens seir er alt å miste,
tapets alt din vinning skapte
evig eies kun det tapte.»
Til slutt et c-moment fra hjemreisen. Vår massive overvekt
(syklene!) ble det største spenningsmomentet hjemover.
Etter to times hard diskusjon på flyplassen fikk vi til slutt
med alle kiloene gratis, mye takket være at vi med en gang
booket inn den ordinære bagasjen. Først etterpå sto vi der
og nektet å betale for resten. Vi sto og sto, diskuterte og
diskuterte. Det ville ha forsinket avgangen å sparke oss av,
for så å plukke tilbake all bagasjen. Dessuten sto Asle på
med videokamera som et helt lite stressa TV-selskap alene.
Vi bløffet med offentliggjøring og antireklame. Da ga de seg
til slutt, med et stort snøft!
Bearbeidelsen etterpå er viktig – alltid – både den mentale
og den praktiske. Jeg har snekret sammen et bildeshow
med foredrag og vært rundt på en del folkehøyskoler og foreninger. Vi fikk (etter forhåndsavtale) noen sider i «Vi
Menn» der Inge Lundereng skrev teksten, dessuten artikler
i en god del lokalaviser (spesielt Asle). Hva har jeg villet
med denne boken? Hva har du som leser fått igjen?
Svarene må løftes med vinden inn i en «syklingens yoga».
Hvis du ønsker en mer fullstendig opplevelse, så les også
epilogene som følger. På neste side er det kort gjort rede
for hva de inneholder.

Syklingens yoga: Tankene løftes og blir til krystall. Hvitt tankelys brytes opp i farger. Den
årvåkne bevisstheten vil hele tiden underholdes
av mening eller inntrykk. Man skyves derfor inn i
en hyperbevissthet. Syklingens mantra blir det
monotone tråkket og de stadige girskiftene,
ledet fram av veibanens sikre hånd og vindens
trykk mot kroppen.
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Kjære leser,
håper at du har fått med deg litt inkagull til å ta vare på i
hjernekisten. Med vilje har jeg dempet ned personbeskrivelsene og lagt vekten direkte på selve opplevelsen.
Biografiene gir likevel min subjektive beskrivelse av de
personene som var med, vårt team!
Jeg har i teksten også villet vise vei til min fruktbarhetsfilosofi, mest ved å gi eksempler fra reisens filosofi. Det
kryr av eventyrere som utgir bilder og tekster, og som
filosoferer rundt det å reise og å oppleve. Og alle har seg
selv med i bagasjen. Jeg håper at min tekst går mer enn
vanlig i dybden, analyserer hva som skjer i møtet mellom
det indre og ytre når man er på reise. Koronaen av refleksjoner omkring dette kan utvides til en holdningsfilosofi
som jeg kaller fruktbarhetsfilosofi. Målet bør være å
manøvrere best mulig. Da må holdninger og tanker tilpasses situasjonen, åpne seg i flere dimensjoner og
pragmatiseres. Men bak åpenhet må det flettes et nettverk av kritiske metoder og fornuft. Det er bra å rives
med, men ikke å rakne, å ta imot, men ikke tynges, gi,
men ikke stå tomhendt.
Om dette handler teksten – og livet. Det mest fantastiske
med livet er ikke at det er komplisert, men at det fins.
Epilogene er løsrevet fra Peru-prosjektet, men likevel et
resultat av bearbeidelse av inntrykkene fra Peru. Derfor tar
jeg dem med her, for å utdype bildet, øke spennvidden.
Den første epilogen er på en måte min generelle
frustrasjon. Det bare må blåses ut! Vårt samfunn er ikke
egnet for en med mye initiativ, men lite penger. Etter
hvert som min kjendisstatus har frosset til, har livet
hardnet. Det gir også økt frustrasjon.

Lasse: Torso

Den andre epilogen er på en måte en oppfølger av
den første, en artikkel jeg ser på som et utslag av min
sans for frihet og rasjonalitet. Tema er debatten om
røykelov og tvang, hvor jeg på mange måter er en Per

Fugelli-disippel. Artikkelen som sto i Dagbladet og i tidsskriftet for DNL, vakte frisk debatt. Jeg fikk mange støttende kommentarer, og noen som skjelte meg ut. I
artikkelen avslutter jeg med å foreslå et «Antiautoritært
Forum». Antakelig innkaller jeg til «konstituerende
møte» i det i løpet av 2004. Vil du være med så heng på!
Den tredje epilogen er science fiction-novellen
«Bukkehodene» som er skrevet før jeg dro til Peru, men
som er omarbeidet etterpå. Den er ikke publisert annet
sted. Kommentarene fra de som har lest novellen har
mildest talt variert over hele skalaen. Novellen omhandler nasjonalisme og samer, med klar adresse også til
Midtøsten-konflikten. Samtidig blir parallellen til indianere i Peru tydelig for den som kjenner Peru. Novellen
maler med bred pensel et mørkt framtidsperspektiv, den
dramatiserer og viser hvor ille det kan gå hvis fanatisme
tar overhånd (i alle leirer). Derfor er det feil å tolke
novellen som et stikk mot samer eller samekulturen i
seg. Den er en kritikk av alle nasjonalistiske og separatistiske elementer. Jeg er for likeverd i streng forstand.
Genene skal ikke skille oss i forhold til rettigheter som
norske borgere. Derfor fører både negativ og «positiv»
diskriminering galt av sted. Det er novellens grunntema.
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Presentasjon av Peru-gruppen:
Vi har etter hvert blitt en «vennegjeng» med sans for
spesielle sykkelprosjekter: Nordkapp-Lindesnes, Jorda
rundt på 80 dager, Maos lange marsj på sykkel, Tibet
«himmelens tak» på sykkel – for å nevne de viktigste før
Peru. Dessverre kunne mange av kjernegruppen ikke bli
med til Peru, og da tenker jeg spesielt på Anny Hauglid,
Harald Orderud, Inge Nessiøy og Inge Bråten. Håper at
de kommer sterkere tilbake neste gang!

Biografier hver enkelt:
Asle T. Johansen
Asle og jeg har vært venner
siden 70-årene. Det startet den
gangen jeg var en kjendissprinter og han en «landsens gutt»
og skøytejypling fra Alta og
Bossekop, en blanding av de
underligste gener. Hver sommer
fant vi noen dager sammen hvor
Asle Terje Johansen
vi hadde løpetid innover
Finnmarksvidda. En sommer gjennomførte vi også en
spørreundersøkelse, en dør til dør-aksjon i Alta om
«kvakksalveri» og folkemedisin. Det ble en artikkel i
legetidsskriftet. En annen sommer løp vi sammenhengende fra Masi til Karasjok. Turen dannet senere malen
for «Viddeløpet».
Asle er også en «tidligere eliteskøyteløper», kom med på
landslag i EM og VM, og ble mange år nordnorsk skøytemester. De helt store triumfene uteble på skøytebanen.
Men han er en terrier med jernkondis og en jernvilje.
«Ingen» klarer å løpe fra ham.
En dag vi jogget sammen rundt Gaustad kom vi på å
gjøre det sprøeste stunt som fantasien kunne frambringe. Jeg sa «løpe rundt jorda på 80 dager». På sykkel

da, mente Asle. Og slik ble det i 1985. Men senere dro vi
en periode i hvert vårt spor, Asle over Grønland, der jeg
ikke kunne være med fordi det ødela sponsorinntektene!
Og jeg dro som «kirurg og geriljakriger» et år i 1988 til
borgerkrigens El Salvador. Det ble det en poetisk
filosofisk bok av!
Men senere samlet Asle og jeg trådene igjen, dels jobbet
vi sammen som ambulanseleger på helikopteret i
Brønnøysund, til det ble statlig overtatt og vi mistet jobben. Dels dro vi ut på sykkel igjen i 1998, nå til Kina i
Maos spor: Vi syklet «Den lange marsjen». Senere hadde
jeg et prosjekt uten Asle, det var til Tibet i 2000. Han fikk
ikke lov, sa han. Men tok hevn ved å sette seg nede i
Spania og samle stoff til en bok «O sykkelstyre, o kjærlighet», der han tjuvlånte alle mine beste fotografier fra
våre turer.
Denne gang trosset Asle alle vansker og ble med til Peru
i 2003.
Asle har en krevende, men spennende personlighet,
hvileløst på jakt etter nye utfordringer og oppgaver, alltid
med sangen og gitaren ved sin side. Han har etter hvert
blitt både anestesilege, flymedisiner og ekspert i smerteterapi, jobber tidlig og sent – og påstår at han tjener mye
og «aldri» sover. Han har to barn: Daniel og Saga. Ellers
beskriver og kommenterer Asle seg selv i sin del av denne
dobbeltboken.
Lasse Efskind
Født i 1944, fredsbarn – som ble
krigersk i politikk og idrett:
Guttekjendis på skøyter, juniormester i 1961 og senere norgesmester i sprint og verdensrekorder på 500 (38,0) og 1000 m
(1.17,6) i Davos januar 1973.
Rabulist og radikaler med
Lasse Daniel Efskind
«Soldatens lille røde bok» (Pax)
og idrettsromanen «Trylleringen» (Gyldendal), formann i
Norsk Studentunion. Han satt i det første styret for
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Universitetet i Tromsø på 70-tallet. Var derfor i over 4 år
«ukependler» til styret i Tromsø. Forsvaret ville forby soldatboken og anla søksmål om «opphisselse av krigsmann». Men Alf Nordhus fikk ham og forlagssjefen i Pax
frikjent i lagmannsretten for «Soldatens lille røde».
Hans utdanning har også fulgt to spor: siv.ing. fra NTH i
1968, og senere lege (lisens i 1979) og kirurg, til slutt
ortopedspesialist. Lenge jobbet han på «småsykehuset»
Stensby som kirurg og sjeflege, var med å stifte
«Kommunenes Interesseorganisasjon for lokalsykehus»
(KIL). Er fremdeles mot alle sterke sentralister, men nå
trygt og sentralt ansatt som overlege i ortopedi ved Aker
Universitetssykehus.
Et år var han geriljalege for frigjøringsbevegelsen i El
Salvador (1987–88). Han har også i to perioder arbeidet
som lege for PLO i Libanon. Hendelsene og menneskeskjebnene i El Salvador inspirerte til en poetisk liten bok
«De siste timene før lys» (Aventura Forlag). Politisk har
han vært en trofast SVer (tidligere SF), aldri verken SUFeller AP-avvik! Men han har vært for frittalende og hatt feil
kjønn og for liten ro til å hente de store vervene i SV.
Som maler og forfatter har han også prøvd seg i de senere årene, dessuten satt i sving en rekke sykkelprosjekter,
bl.a. «Jorda rundt på 80 dager» i 1985 som ble boken
«Jorda Trill Rundt» (UV-forlaget 1987). I 1998 syklet han
«Maos lange marsj» i Kina sammen med en del av den
samme gjengen som gav seg i kast med Himalayas tak til
Tibet i 2000. Sist sommer 2003 sto Peru og regnskogen
for tur.
Privat har han løpt den ikke så uvanlige linjen fra familiefar til to kjekke barn (Erlend og Kaja) til skilsmisse og
samboerforhold. Og ser stadig framover med tro på livet.
Nå er han sammen med Tone som også var med på siste
delen av Peru-prosjektet. Kaja og samboeren hennes,
Jørgen, kom også med. Erlend er en fornuftig jurist og
poet, og bor med sin Tone. De ble gift borgerlig ved
Tyrifjorden 7.8.04.

Lasse vil også ha med et personlig innlegg:
Ellers er jeg nødt til å kommentere Asles påstander om at
jeg har vokst opp med sølvskje i munnen (se hans bokdel). Dette er skivebom. Jeg vokste opp i et svært akademisk miljø, men uten økonomisk overflod. Jeg har alltid
syklet eller gått til skolen, og aldri fått «bil eller sykkel av
pappa», men ble nok kjørt noen ganger til skøyteløp av
min stefar Reidar Eker. Men jeg var ikke alene om å bli
fraktet til idrett av interesserte foreldre. Et oppvekstproblem, som kunne vendes til en vinning, var at jeg var
«dobbelt enebarn», altså skilsmissebarn (fra jeg var 12 år)
med to sett foreldre uten andre egne barn og ingen halvsøsken.
Faren min, hjerteprofessoren, var dessuten «gift med jobben» og likte dårlig at jeg var mer offentlig kjent enn ham,
spesielt at det var for noe så tullete som å gå rundt og
rundt på en bane. (Det het ikke «kjendis» den gangen.)
Han prøvde stadig å få meg til å slutte med skøyter, dessuten, hans nye kristne sykepleierkone og jeg kom dårlig
overens. Som ung og kjepphøy voksen ble jeg til stadighet
kastet ut fra familiemiddager hos professoren fordi jeg
kommenterte politikk eller religion på en måte som ikke
falt i det gode borgerskapets smak! Til slutt gjorde han
meg arveløs.
Slik var det altså med den saken – nei, Asle, mange sølvskjeer i munnen ble det ikke under oppveksten – men jeg
klager egentlig ikke. Det var en spennende og intellektuelt
rik oppvekst. Jeg vil ikke bytte den med noen.
Hva gjelder ideologien, sosialist ja, men jeg har aldri vært
naivist. Man må jo forvalte det man tjener eller arver på en
god måte. Og sultne barn i Afrika får det ikke bedre om jeg
gjemmer et halvt brød som er til overs, men likevel må
kaste det dagen etter. Det er ikke slik «global omfordeling» gjøres, Asle! Derimot, jeg har aldri eid en aksje annet
enn en i Pax forlag, jeg har aldri spekulert på børsen, har
alltid vært arbeidstaker, aldri siktet etter høy lønn. Et røft
anslag sier meg at du Asle tjener over det dobbelte av det
jeg gjør, med samme utdanning. Har du hørt om Bør
Børson? Sorry, men det var viktig for meg å få med dette.

Mitt Peru. Reisens filosofi – fruktbarhetens kode av Lasse Efskind

Helge Robertsen
Helge er en kjernekar og lærer,
riktig en slik lærer man ville håpe
på å få som klasseforstander.
Han underviser elektro og yrkesfag ved Klosterskogen videregående. Men han er ikke gift med
jobben, men med Haldis Marie
Helge Robertsen
Røland, men har tre barn fra 1.
ekteskap. Stig 31 år, Vegard 29 år
og Siri 21 år. Helge har et jevn
tempo på sykkel og en bred rygg å ligge bak. Han har et
aldri sviktende humør og pågangsmot, selv når livet butter
imot. Han hisser seg sjelden opp, men kan spytte ut sin
oppriktige mening, som en god venn. Det skulle ikke mer
enn en halv banan til på et strategisk tidspunkt for å redde
Helge i bakkene opp mot Andesfjellene. Helges lidenskap er
som vi vil forstå ekstremvariantene av sykkel- og tursport.
Hva gjelder sykkel så har han gjennomtråkket de fleste turløp i landet, bl.a. Trondheim–Oslo tre ganger, Paris–Brest–
Paris tre ganger, Nordkapp–Lindesnes, Nordsjøveien samt
turer over Korsika og Provence. Han har vært med på to av
Lasses turer tidligere: «Maos lange marsj på sykkel» og
«Tibet, himmelens tak på sykkel». Nå er han altså med i
Peru. Som om dette ikke er nok har Helge også besteget en
rekke topper: Kilimanjaro, Mont-Blanc, Stetind,
Svolværgjeita samt diverse topper på Svalbard.
Som dere forstår, vi regner med Helge også ved neste korsvei, og han kan regne med oss.

Asbjørn Sterri

Asbjørn Sterri
Asbjørn vil gjerne trekke seg litt i
bakgrunnen, er en beskjeden
mann, men en kjernekar. Han er
så beskjeden at han ikke har
sendt inn opplysninger om seg
selv, til tross for gjentatte
purringer, og han er den eneste
av oss som ikke er «på nett».

Men vi vet da litt om Asbjørn likevel. Han har vært aktiv
elite-sykkelrytter, men det begynner å bli noen år og kilo
siden. Han var med på Tibet-prosjektet og da vi syklet
«Maos lange marsj». Denne gangen fikk Asle overtalt
Asbjørn til å bli med. Han var nok i tvil, for formen var ikke
den beste lenger. Sant nok, følgebussen ble en god venn å
ha for Asbjørn. Men han vet likevel hva det vil si å presse
seg og å slite, og han kan nyte turen og opplevelsene om
det er fra sykkelstyret eller vinduet i følgebussen. Til tross
for litt gråblek ansiktsfarge noen ganger tror jeg han ser
tilbake på Peru med glede og tenker at det ga opplevelse
som han ikke ville vært foruten.
Til daglig driver Asbjørn sammen med kona en storkiosk og
han har utdanning innen økonomi og regnskap. Det er langt
fra pølsebua til Peru, og Asbjørn ville og klart det spranget.
Thor og Lynette Brevik (og
barna deres)
Er et spennende ektepar, han
øyelege med et godt blikk på grå
stær og klinikker både i
Trondheim og København. Hun
med nordamerikansk hærkomst
og engasjert i spinning og andre
Thor Brevik
mosjonsopplegg. Tone og jeg
traff dem første gang på et
cruise på Nilen, og Thor løp der skoa av meg. Jeg oppdaget at han var av skinn og bein og i knallform, med
sans for alt fra raske sykler til raske biler. Hun lå ikke
langt etter.

Lynette Brevik

Siden har vi holdt kontakten, og
det var fra starten av full tenning
på Peru-prosjektet. Det bare
måtte de få med seg! Og det er
ikke lett for en busy familie med
en busy business å rydde plass i
en måned for en drøm. Thor fikk
også sponset deler av vår felles
sykkelbekledning og trykket på
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Weidemann-emblemet, det samme som vi brukte i Tibet.
Motivet har Jakob Weidemann personlig malt til gruppen.
Dessuten dekorerte han et par sykler – altså en ekte
Weidemann på stanga! Men det er en annen historie.
Thor og Lynette klarte å rive seg løs fra rutinene, og
planla dessuten at de tre barna Christiana (18 år),
Jeannine (17 år) og Tomas Anders (14 år) kom med fra
midtveis da vi var i Cusco. Foreldrene ville gi dem en
opplevelse utenom det vanlig og legge grunnlaget for en
følelse av fellesskap i familien etterpå. Jeg vet ikke helt
om alle tre var modne for oppgaven, men tror at det på
sikt vil «gli inn» som en stor opplevelse for dem alle.
Tomas Anders var en luring på sykkel med god kondisjon, lett kropp og spreke spurter. De to jentene holdt
seg i følgebussen og leste sine bøker, men hadde blikk
for alt de opplevde likevel.
Hans-Tore Støen
Hans-Tore er født i 1948 og har
vokst opp på Tynset. Derfor har
han blitt som klippet ut av en
Aukrust-bok – neida, men man
kan se likheten! For han er en
artig fyr med skyggelua på snei
og han har alltid et stort flir på
Hans-Tore Støen
lur. Hans-Tore var så desidert den
sterkeste sykkelrytteren av oss
som var med i Peru. Rett før vi
dro vant han et B-ritt. I Peru var han den eneste som syklet
«hele veien» den hardeste dagen fra Ica og opp på
Andesfjellene (se teksten).
Ellers har han syklet rittet «Paris–Brest–Paris» som er
noe av det tøffeste som fins, mange ganger «styrkeprøven», syklet TransAlp Challenge, tatt merket i alle tre
disipliner i Birkebeinern, og i 2002 og 2003 ble han nr. 2
i sin klasse. Han har også trent løp og blitt kretsmester i
Telemark på 800 m, og konkurrert i Rotterdam maraton
(2.44). Men han bruker ikke bare seg selv som motor, er
en svoren MC-entusiast. Han jakter også, både på reinsdyr av og til og på det annet kjønn – er skilt og har to

barn: Eirik f. 1976 og Torbjørn f. 1980. Ekskona er spansk,
så språklig hadde Hans-Tore et stort fortrinn i Peru. Hans
motto er «gjør det mens du kan», og derfor svinger han
seg gladelig i dansen og går på konserter, helst der det
spilles blues.
Av utdanning er Hans-Tore siv.ing. fra NTH (1975, i
kybernetikk), jobber selvstendig som IT-konsulent.
Hans skolering og lidenskap for sykler og alt teknisk
gjorde ham til den selvskrevne «tekniske sjef» for syklene i Peru. Han gjorde også en fantastisk jobb med syklene, ikke minst sto han på og hjalp Asle som hadde tatt
med altfor tynne hjul og spinkelt utstyr, og som dessuten
knapt kan justere en brems. Takk Hans-Tore for at du
hjalp oss, håper du kan bli med igjen!

Tina Svaleng

Tina Svaleng
Kom med til Peru i tolvte time.
Hun er lett i kroppen, lett til
sinns og har lett for å sykle. Jeg
tror det var Asle som utfordret
henne til å kaste seg i det, og
Tina tenkte seg om og sa: hvorfor
ikke? Hun var akkurat ferdig
uteksaminert lege og var lysten
på noe annet enn boklig lærdom.

Hun forteller om seg selv (lett redigert): «Jeg har vokst
opp i Mosjøen. Far er fra Hemnesberget på Helgeland,
mor fra Basel i Sveits, der han studerte. Kjærligheten
førte dem sammen til tross for svært ulik bakgrunn og
temperament. De flyttet til Mosjøen sammen med min
søster, og etter hvert så jeg dagens lys, etterfulgt av en
bror 4 år etter.
I barne- og ungdomsårene var jeg svært aktiv innen idrett.
Det var først og fremst langrenn som ble favoritten. Flyttet
som 17-åring for å gå på skigymnaset i Meråker. Etter
hvert som satsingen på idrett avtok, økte interessen for
friluftslivet mer og mer. Jeg trives på fjellet, i skogen og til
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havs, og har prøvd meg på ulike aktiviteter som dykking,
havkajakk, fjellklatring. Jeg har sans for høsting fra naturen, enten det er bærplukking, fisking, krabbefangst eller
rypejakt. Det er en egen tilfredsstillelse først å ha en flott
naturopplevelse, høste fra naturen, og deretter tilberede
et deilig måltid til gode venner.
Jeg liker utfordringer, både fysisk og mentalt, fascineres
av det gode møtet med andre, uavhengig av alder og bakgrunn. Tror det har vært kilden og inspirasjonen til min
reiselyst. Det startet med interrailturer i Europa. Senere
har jeg ridd over Island, utforsket Ecuador på egen hånd
og bodd i båt på Galapagosøyene. Jeg har også bodd
mange steder, blant annet hatt et lengre opphold i
Tromsø, der jeg avsluttet medisinstudiet i 2000. Det var
lett å trives i Ishavsbyen; en fantastisk natur kombinert
med et rikt sosialt og kulturelt tilbud. I den tiden bodde
jeg to år på en hytte et par mil utenfor Tromsø. Der fikk
jeg testet meg med kroppsarbeid. Vinterved måtte skaffes
og vannet hentet jeg i en «ungdomskilde» like ved. Etter
Tromsø hadde jeg sykehustjeneste i Mo i Rana og
distriktsturnus i Brønnøysund, der jeg bodde i ei rorbu,
og kunne sette meg i kajakken like utenfor naustveggen.
For tiden jobber jeg som almenpraktiserende lege i
Mosjøen og trives godt her med både jobb og natur.
Peru-turen har vært en kontrast og et eventyr, og en stor
fysisk utfordring for meg. For jeg hadde lite sykkelerfaring, men trente intenst i månedene før avreise.
Opplevelsene vi hadde på turen ble intense og nære, og
helt spesielle fordi man opplever det fra sykkelsetet. Vi
møtte mange flotte menneskene langs veien, men samtidig mye materiell fattigdom. Men den menneskelige rikdommen, varmen og gjestfriheten gjorde dem likevel
rike.»
Tone Simonsen
Tone synes at hun drar på åra, hva skal jeg da si! Hennes
40 år tar seg godt ut, for hun er en lys hulder med langt
og fagert hår. Den elegant buete luggen er hennes vare-

merke. Det er mindre enn fem
år siden hun ikke kom inn på
disko uten å vise legitimasjon,
og er stolt av det ennå. Men
sykling, det har hun ikke
bedrevet lenge, bare spinning.
Der har hun til gjengjeld vært
aktiv og standhaftig. Men virkeTone Elisabeth Simonsen
lig sykling og spinning er langt
fra det samme. Likevel klarte
hun seg godt på sykkelen i Peru, både i bakkene og
spesielt i nedoverbakkene mot Manu.
Tone er sykepleier og nestkommanderende på kirurgisk
avdeling på det trivelige lokalsykehuset Stensby. Men
det har ikke vært noen selvfølge at hun skulle få en
utdanning og en slik jobb. Livet i ungdomsårene ble
ingen dans på roser for Tonerose. Et ungdomsopprør med
forelskelse gjorde at hun bare 17 år gammel ble mor til
Lena, som for øvrig nå har blitt lykkelig mor til Maya.
Tone ble altså i sitt førtiende år bestemor! Så her skifter
generasjonene raskt.
Da Tone var gravid med sitt tredje barn, Alex, som nå er
16 år, skar det seg fullstendig med ekteskapet. Snart sto
hun helt på egen hånd med tre små barn og bikkje, uten
utdanning, uten penger, uten familie å støtte seg til. Men
med pågangsmot og et oppklarnende hode! Det sier
mest om Tone, men også noe om vår velferdsstat (som nå
nesten er borte igjen) at hun fra et slikt utgangspunkt
klarte å bli både sykepleier og en god mor.
Tiden stanset opp for Tone da hun for litt over et år siden
mistet sin næreste venninne og kollega Maiken som
døde av leukemi. Nå tegner drømmen om det gode venninnelivet en mørk kontrast til hvordan dagene ble.
Minnene har dradd seg sammen til uoppnåelige stjerner.
Maiken sitter på Karlsvogna og vinker til Tone i klare
netter, det er Maikens egne ord. Til ettertanke.
Det er viktig å ta vare på det man har. Av alle måtene å
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dø på er fysisk død bare en av dem. Tone lever hele tiden
sterkt og kompromissløst både for sine barn og for sitt
arbeid. Men hun trenger noe mer. Og hun er noe mer, er
også en soldyrker i positiv forstand med sans for blått
hav og varme strender. Jeg tror at hun med tiden også vil
sette pris på skyggene, se at solen kan være best i
skyggen. Hun setter også pris på den gode opplevelse.
Opplevelser som de i Peru kan bidra til å gi livet hennes
nye dimensjoner. Det gjelder bare å tørre det og å rydde
plass til å gjøre det. Tone ryddet plass for Peru, og det er
vi andre glade for.

Kaja Karina Ringnes Efskind

Kaja Efskind
Kaja er et lykkebarn født under
7-tallets magiske runer: 7.7.77 kl.
17 så hun denne verden for
første gang. Men hun har ikke
satset på bare tallmagi, hun har
også et magisk empatisk vesen
som blomstrer fram som solskinn mellom hissige utbrudd
hvis noe irriterer henne. For Kaja
har temperamentet i orden!

Kaja har etter hvert også fått orden på livet sitt, har egen
fin leilighet på toppen av en verneverdig bygård på
Torshov, har samboer Jørgen som også var med til Peru.
Utdanning og jobb har det vært litt verre med, for Kaja har
brukt ungdommen sin i stor grad på å leve livet, og det er
vel bare til glede hvis man tar seg inn på slutten av svevet. Og det gjør Kaja. Hun har fått med seg en halvhjertet
artium, som hun nå har planer om å forbedre. Hun har
tatt et år på MI med journalistikk og media og har luktet
på mediabransjen, rynker nok litt på nesen, men har «en
god penn». Hun har planer om å studere litteratur og
kunst på universitetet, men har også lagt alternative
dristige planer for utdanning og yrke. Det blir nok et
spennende liv framover og oppover, og husk at «veien er
målet». Kaja gjør også en stor innsats med ansvar for alt
det praktiske i sitt barndomshjem og for moren sin som
på grunn av sykdom ikke klarer seg uten hjelp.

Kaja er ikke akkurat noen syklist. Men hun er utholdende til å gå i heten langs stiene i regnskogen. Faktisk
var Kaja elitesvømmer i mange år som barn, men sluttet
brått i tenårene da trening og stevner stilte for harde
krav. Etter det har hun nok vært i stor grad anti idrett,
helt til hun i det siste har skjønt nytten av både å holde
seg i form og trappe ned på røyken. Pendelen beveger
seg – ser man det!
Kaja og Jørgen har også reist mye fra før, ja de er opplevelsesivrige «globetrottere». Derfor falt Peru mentalt sett inn
som et naturlig mål for dem, til tross for manglende sykkelerfaring. Dessuten, den siste delen er det bare sykling de
første dagene inn til Manu. Jeg tror at både inkakulturens
Cusco og regnskogen i Manu ble gode opplevelser for Kaja
og Jørgen. Det vil ligge som en drivkraft i minnet hele livet.
Faktisk er den gode opplevelse som en god vin: Den
modnes og blir rikere og fyldigere med årene. Det er viktig å
skaffe seg en god vinkjeller av minner og opplevelser.
Jørgen Andersen
Jørgen er en friskus fra
Kongsvinger med egne meninger og mange planer for livet.
Foreløpig jobber han på
«Cargoscan» med industriscannere, teknisk support. Ved
siden av jobben studerer han nå
Jørgen Andersen
byggfag på Ingeniørhøgskolen i
Oslo. Han vet ikke helt hva han
til slutt har mest lyst til å bli, planene og evnene er
mange. Han og Kaja har vært sammen i snart seks år og
forholdet har holdt til tross for frie tøyler. De har en stor
vennekrets og et rikt sosialt liv sammen. Jørgen er på
jakt etter andre land og kulturer, er en ekte «globetrotter». Han og Kaja har alt saumfart Indokina. Slik sett kom
ikke regnskogen som noe sjokk på dem, heller som et
supplement.
Jørgen har en lett kropp som passer godt på en sykkel,
og det gikk over forventning det lille han prøvde seg.
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Manu ble for ham en drahjelp for å komme til Galapagos.
Se ellers det som står om dem begge under Kaja.
Cathrine Storm
er oppvokst på Hosle i Bærum,
dro 20 år gammel til Phoenix,
Arizona for å studere. Var på
Arizona State University i 4 1/2
år, og fikk utdannelse innen
bygg: Bachelor of Science in
Construction Engineering and
Cathrine Storm
Management. Dro videre til
Denver, Colorado i 1993, og
jobbet der i tre år, bl.a. som kalkulatør, og som
stikningsingeniør og betongkontrollør på byggeplass.
Kjøpte hus og trivdes godt med hund, jobb, bil, mange
turer i Rocky Mountains, både til fots og på ski (slalåm).
Dro likevel hjem julen 1995 for godt.
En kjæreste fra Statene kom etter til Norge, og de bodde
sammen på Hosle i fem år, og fikk datteren Emily våren
1998. Emilys far reiste tilbake til USA i 2001, bor nå i
Paris. Hun jobbet i Norge først i Åke Larson Construction,
senere i eget firma med seks ansatte: JOINT
Collaboration AS som er forhandlere av programvaren
eRoom, betegnet som «ProsjektHotell», les gjerne mer
om det på: www.joint.no.
Hun ser på seg selv som «impulsspontan» og har lett for
å hive seg på spennende prosjekter. Det var Asle T.
Johansen som på sin sedvanlige frekke måte klarte å få
henne tent på Peru-turen, og hun hev seg med i siste
liten på den siste delen (fra Cusco).
Hun skriver selv om turen (litt redigert): «En av de beste
følelsene jeg sitter igjen med, er stoltheten over faktisk å
ha gjort det! Det er så altfor mange som tenker at «en
dag....». Jeg sitter igjen med mange inntrykk. Jeg opplevde ganske sterkt gleden over det jeg har her hjemme.
Flere av de andre i gruppen snakket om hvor inspirerende en slik tur var, at det gjorde at man ønsket å reise
enda mer rundt i verden og oppleve. Jeg syntes det der-

for var litt rart at jeg følte det motsatte på en måte. Peru
fikk meg til å se enda tydeligere hvor bra jeg har det.
Sannheten om andres misere kan være brutal.
Når det gjelder andre betraktninger, så synes jeg det var
utrolig spennende å være i jungelen med machiguengaindianerne. Det er først når man har kommet hjem at
man egentlig fatter hvor spesielt det var å være der, hvor
heldige vi har vært som opplevde det vi gjorde, fikk vite
om de ulike plantene, og indianernes bruk av disse, og
om hvordan de lever – så utrolig fjernt fra våre liv. Mens
vi satt der i jungelen, så jeg av og til for meg bilder fra
storbyen, der masse mennesker hastet frem og tilbake.
Kontraster.
En opplevelse jeg vil huske er da Asle villedet meg nedover grusveien i The Cloud Forest. Jeg sto der alene.
Mørket kom veldig fort, alt jeg så var de blinkende lysene
fra ildfluene i buskene, jeg tenkte på slanger, pantere
m.m. Jeg tror jeg kalte Asle «idiot» da han endelig kom
med bil og hentet meg.»
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Mer om inkaene og deres historie
Inkariket var det eneste egentlige imperium i det gamle
Amerika. Det har røtter langt tilbake, men ble stort først i de
siste tre hundreår før de spanske erobrere knuste inkaene
og drepte for fote midt på 1500-tallet. Inkariket strakte seg
på sitt mektigste langs hele kysten som i dag er Peru, i alt
300 km fra Juninsjøen i nord til Titicaca i sør, antakelig ca.
10 millioner innbyggere. Noen hevder at de var atskillig
flere.
Ifølge sagnet var deres stamfar Manco Capak som var sønn
av solguden Viracocha (den store skaper). De steg ned ved
Titicacasjøen og vandret ifølge sagnet nordover og grunnla
hovedstaden Cusco. Kjente inkafyrster etter Manco Capak er
Inca Roca og Huiracocha som gjorde Inkarike mektigst. Så
kom hans sønn Yupanki Inka til makten i 1438, senere kalt
Pachacutec som betyr «han som forandrer verden». Han slo
ned et stort opprør fra Cancha-høvdingen. Myten gir ham
statsmanns egenskaper med utsagn som «den som misunner en annen skader seg selv» og «den aktverdige kjenner man på hans holdning i motgangens dager». Hans sønn
Topa Inka var også en mektig hærfører, mange blodige slag
mot Chimu-byene. Etter Topa ble det borgerkrig mellom
hans to sønner Huascar og Atahualpa, til spanjolene kom
ledet av Francisco Pizarro med 180 soldater som hogg ned
for fote.
Inkaene hadde bare køller, buer, pil og lasso. I 1552 hogg
Pizarro ned og drepte Atahualpa sammen med fem tusen
inkaer i byen Kaxamarka! De nektet å la seg kristne og
betale skatt til Karl V!! Spanjolene ranet landet for utrolige
mengder gull og skatter. Også Huascar ble drept og spanjolene innsatte en Inca Manco som stråmannkonge. Den
siste inkaskyggekonge Tupak Amaru ble halshugd i 1569.
Spanjolene myrdet flere millioner inkaer, nøyaktig hvor
mange vet ingen. Alt ble utført ubehagelig fanatisk i både
Guds og mammons navn! Inkaenes kultur og statsdannelse
bygget på en embeds- og familiestruktur med strengt hierarki med solens sønner på topp, et strengt kollektivt styre
der mennene bestemte. De var soldyrkere, trodde på

skjebnen og stjernetegn. Man har oppdaget mye symbolikk
og relasjon til sol og stjernebilder i byggplassering i fjellbyen Machupicchu som har blitt et stort turistmål. Den ble
oppdaget i 1911 av Bingham.
Helt spesielle for den gamle inkakulturen var at de ikke
hadde skriftspråk, ikke hjulet og ikke hester. Derfor ble de
svært sårbare og det vi vet om dem er også via kristne prester som skrev ned historier. Derfor kan mye være forvrengt.
Men til gjengjeld hadde inkaene et enormt veinett, til dels
med trapper og egne løper-kureer. Det bidro til å holde riket
sammen. Deres byggeteknikker med store akvedukter,
hengebroer og templer er også velkjente.

Mer om Manu nasjonalpark og
regnskogen
Foruten Andesfjellene og inkakulturen, er regnskogen for
oss det viktigste, da representert ved nasjonalparken Manu.
Beskrivelsen i Lonely Planet reisehåndbok er kanskje den
beste, og boken ble anbefalt kjøpt inn av alle deltakerne.
Manu er på ca. 1,5 millioner hektar og har stor høydevariasjon fra 150 m til 4000 m over havet. Dette skaper en spesielt stor variasjon i regnskogens fauna og dyreliv (biodiversity). Manu huser over 850 fugleslag og har ville jaguarer. Elvene i Manu er en del av Amazonas´ kilde. Den
største elven i Manu er Rio Madre de Dios, men den mest
navngjetne regnskogen ligger opp langs Rio Manu nordvest
for Boca Manu (se kartet), en absolutt perle og en av de
uberørte deler av regnskogen. Noen isolerte indianerstammer finnes ennå i Manu, og myndighetene lar dem i
fred. Generelle betraktninger rundt regnskog og bevaring av
den, var det opp til hver enkelt å sette seg inn i. Her skal
bare nevnes at regnskogen og dens dyreliv er spesielt sårbar overfor svingninger i miljø, der noe er menneskeskapt.
Det gjelder også drift og rovdrift, omdanning av skog til jordbruk. Ifølge mine kilder så minker regnskogen hvert år med
31 millioner hektar, et areal på Polens størrelse. Kanskje er
det på høy tid at vi opplever «uberørt» regnskog.
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Epilog 1:
Norge mitt Norge . . .
Tilbake i Norge igjen i «hverdagen» merker jeg hvordan jeg
stritter imot «det norske samfunnet». Det offentlige har blitt en
fiende og et forsinkende byråkrati. Til tross for vakre erklæringer i motsatt retning, så siger det på som en sosial naturlov.
Skatt, regninger, gebyr, bøter og offentlig vrangvillighet vikler
deg inn i et fangnett. Selv på det enkle ekler det seg til: det er
for mye «ditt og datt». Staten godkjenner ikke ditt og krever
datt. Mer inkasso og kontroll, mindre frihet. Men utenriks blir
norske makthavere de snilleste i klassen, liksom. Vi unnskylder
Blair og Bush, godtar USA og deres åpenbare løgner og fordreininger av virkeligheten, ja, vi legger oss flate, for «de andre» er
jo mye verre. For «terror» vil ingen akseptere. Nemlig. Slik blir
vi blendet av redsel og ser ikke deres opprør mot urett. Opprør
omskrives for lett til «terror», vi soper opprøret under «terrorteppet», som så mange ganger før. Kanonene har begynt å tale
i tunger. De har blitt «intelligente», som betyr lettere styrbare
av de uintelligente! Guantanamo-basen går fri. Militær rett er
rettferdighet som militær musikk er musikk. Vi er alle i Pax
Americana. Få tør snakke om den amerikanske neofascismen,
skjønt den er like iøynefallende og aggressiv som McCartyismen
var. Hitler anerkjente i det minste sine fiender!
Amerikanere flest snakker i store bokstaver om «demokrati og
frihet». Men deres form for demokrati forutsetter kapitalismen.
Er deres frihet forbeholdt de som støtter dem eller har nok
penger? Misbruk av ord i den amerikaniserte propagandaen
går tidligere skrekkregimer en høy gang.
Kan vi se framover? Det vil bygge seg opp en indre og en ytre
opposisjon som til slutt kan stille Bush for krigsrett.
Okkupasjonen av Irak har mange likhetspunkter med Sovjets
okkupasjon av Afghanistan, også med Hitlers okkupasjon av
Norge. Vi anerkjente «Hjemmefronten» den gang som legitim
og deres utøvere som helter selv om deres metoder til stor grad
var terrorismens.
I stille opprørsstunder har jeg lurt på hvordan «Vesten» kan

slippe så lett fra sitt ansvar for vår tids elendighet i Øst-Europa.
Kommunismens fall har stort sett ført til forfall og ikke til den
annonserte «Coca-Cola-lykken». Årsaken kan oppsummeres
ved tre forhold: 1) Sovjetblokkens manglende evne til å utvikle
ny teknologi raskt nok, det til tross for krampaktige stunt i
rommet og på idrettsbanen. 2) Vestens kulturelle dominans og
kontroll over de viktige media. 3 ) Og sist, men ikke minst
drømmen om frihet og individuell lykke, håpet om å bli rik og
overvinne dagens personlige elendighet, selv om det blir et
lottospill der de fleste taper.
Det store «vi» lar seg altså lure. Jeg utvikler meg i stadig
økende grad til en person med forakt for det samfunnet jeg trår
rundt i. Jeg forakter dets væremåte i alt fra nidkjære parkeringsvakter til formynderstatens mange ansikter og offisielle
gudstro. Et tihodet troll. Staten er til besvær og et slags presteskap styrer. Jeg kan ikke huske sist staten var til glede for meg.
Også i et større perspektiv, når jeg løfter blikket, møter jeg i
staten det jeg forakter mest: den kyniske kapitalismen, forbruk-og-kast-systemene. Kalde mål og hard effektivitet råder,
alt må gjøres et par prosent mer effektivt hvert år. Også det
som fungerer skal kastes om på. Alt og alle har dårlig råd og
dårlig tid, likevel: Staten og storindustrien drukner i penger.
Dårlig råd? Hvordan kan vi forstå denne kontradiksjon annet
enn som noe sykelig, en systemisk schizofreni slik religion er
åndelig schizofreni. Husk at ustyrlig vekst er kreft.
Media sprer stadig lettere og mer kvanta underholdning, sprer
stadig grovere svada om tro og annen overtro. Informasjonen
har blitt både overkontrollert og ukontrollert, overbelastet og
pinlig tom. Lyset står på, men det er ingen hjemme. Tollere og
andre syndere kommer seg fram i vår fenristid og kontrollerer
deg: en flaske for mye! Kameraene blir stadig flinkere slik at
storebror passer på deg stadig bedre. Vår tid vil bli Orwells
«1984» opp av dage.
Religionenes sterke grep og dens åndelige schizofreni tørker
bort min siste rest av ekte respekt for åndsmennesket. Er vi
virkelig så redde for den åpenbare sannhet om livet og døden,
og «det onde»? Trenger vi en morals diktatur? Flertallet vil
bedras for å kjenne trygghet. Teknologien tar overhånd og tåke-
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fyrstene styringen. Tilbake ligger bare lommer av fornuft. Det er
for mye ondskap i det offentlige, både som system og menneske mot menneske. Selv der vi tilsynelatende har en offentlig
omsorg for de aller svakeste, så gir det en ekkel bismak av
herrens omsorg for sin hund. Det gjelder overfor mange sinnslidende eller psykisk utviklingshemmede.
Derfor, jeg vet ikke lenger om vårt norske samfunn er så mye å
samle på eller kjempe for. Oppriktig talt. Skoleboka om demokrati og vekst har jeg solgt. Gerhardsen går seg stadig bort – i
to generasjoner. «Vi» er overopptatt av feminismen fordi likestilling mellom kjønnene ikke truer den diskriminerende kapitalismen. Tvert om kan kjønnslikhet skjule sosial ulikhet. En
kvinnelig direktør, ja takk! Kvinner i styrerommene, ja takk.
Men rør ikke direktøren eller styret! Og folket? «Vi» er i ferd
med å bli like tykke, naive og selvgode som nordamerikanerne.
Nei, det var tross alt en overdrivelse, men det siger i gal retning. Konklusjonen?
Fundamentalistene er hovedfienden, både de kristne, de politiske og de muslimske, men mest de kristne fordi de har makten. USA har i praksis innført kristne sharialover.
Må man konkludere? Tross alt, i den andre vektskålen må legges at det finnes verre samfunn enn vårt, ja vel, men vi må
kunne skape noe mye bedre, noe nytt. Må vi legge en bombe
under arken? Nei, men vi må erkjenne motsetningene og finne
synteser, bedrive dialektikk i praksis. Når folkefrustrasjonen
etter sosialismens fadeser har roet seg, da . . .? Slik tenker
mange, men de er foreløpig bare tittere på utviklingen. Jeg vet
ikke, kanskje vil vi kunne skape noe helt nytt: Si et nei til både
formynderstaten og formynderkapitalismen, gi mer makt til det
informerte og mette menneske. Vi er av natur verken onde eller
gode, men blir mildere som mette. Folk flest i Norge er mette,
men har likevel blitt matleie og slemme mot hverandre. Det for
tynne har blitt det for tykke.
Jeg tror likevel det finnes en god mulighet, et håp med hav på
alle kanter . . . men bare dialektiske linjer kan lede oss videre.

Epilog 2:
Å røyke eller ikke røyke . . .
Frontene har etter hvert blitt ganske klare: På den ene siden
moralismen og den oppkjøpte vitenskapen, på den andre siden
liberalhumanistene med Per Fugelli og Erik Nord som de mest
markerte personlighetene. Alle som har fulgt med litt kjenner
begge fløyers argumenter. Men jeg kan likevel glede meg over
variantene og fargerike smørerier av både døden og fanden på
veggen. Man har også lagt merke til at alt fra Legeforeningen
og SVs Ballo har knelt sammen med Høybråten og latt velsigne
den nye røykeloven.
Mitt litt originale utgangspunkt er at jeg er en av de som med
hånden på hjertet kan si at jeg aldri har tatt et drag av en
sigarett eller det som strammere er, selv ikke i min syndige
ungdom. Hvis noen skulle se meg med en sigarett må de med
en gang bestille CT med henblikk på å avsløre en hjernesvulst!
Som lege og kirurg er jeg klar over tobakkens skader og forsøker å påvirke alle til å slutte å røyke. Jeg er også enig i at
sjenerende passiv røyking må unngås.
Men der slutter samstemtheten med formynderstatens moralister. For jeg tror på humanismen og det rasjonelle valg. Jeg
har heller aldri tatt skade av at noen lukter litt røyk. Faktisk
kan det være bedre enn mangt et etterbarberingsvann. Derfor
er jeg en varm tilhenger av Fugellis argumentasjonsmåte og de
fleste av standpunktene hans.
Mitt lille bidrag til debatten skal dreie seg om sykehusene og
røykeloven. En ung venn av meg døde for et års tid siden av
leukemi. Hans beste trøst de siste månedene var røyken. Men
det var jo kriminelt må vite å røyke på sykehuset. Så mellom
cellegiftkurene sto han til stadighet tynnkledd rundt hjørnet i
snødrev og tok seg en blås. Han ble tynnere og tynnere, hostet
stadig mer for hver gang jeg så ham. Jeg tok med en tykk
jakke, men han turte ikke ta den på, de kunne forstå. For pleierne hadde forbudt ham å røyke. Med svekket immunforsvar er
jeg sikker på at han døde måneder før han behøvde på grunn
av røykeforbudet.
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Selvsagt, han kunne bare stumpet røyken. Men hvem er du
som i denne sak kan kaste den første stein!?
Jeg vurderte etter hans død å klage røykeforbudet inn for
Menneskerettsdomstolen. Men jeg har ikke gjort det, føler at
fanatikernes makt er for overveldende. Derimot tok jeg fram min
gamle konfirmasjonsbibel og klistret et merke utenpå: «Religion
kan drepe», helt tilsvarende advarselen på sigaretteskene. Det er
faktisk vitenskapelig belegg for å hevde at hvis Høybråten og
hans menighet skulle være konsekvente så måtte de akseptere
denne advarselen på alle solgte bibler. Men tror du de gjør det?
Både Legeforeningen og regjeringen går inn for å gjøre alle sykehus røykfrie. Personell eller pasient kan ikke engang lenger kunne
stå utenfor å røyke, det lukter og de er dårlige eksempel må vite!
Loven er etter min mening et dårlig eksempel, den er inhuman.
Sykehusene skulle være en humanismens høyborg. Skal for
eksempel terminale pasienter ved Radiumhospitalet bli nektet et
sted å røyke? Min oppfordring til personell og pasient er helt klar:
Saboter de ekstreme utslagene av røykeloven, ta kontroll over ditt
eget liv og egen arbeidsplass!
Målet mitt er at folk ut fra opplysning og forståelse skal ta avgjørelser om sin egen helse. Derfor er antirøykfanatikerne en negativ
faktor, både for røykeavvenning, for nøytral forskning og for
demokratiet. Jeg kjenner flere som vurderte å stumpe røyken, men
som nå avventer i ren opposisjon. Og jeg skjønner dem så godt,
har sluttet å mase.
Siden det fundamentale i dette er den fundamentalistiske holdningen,
er det autoritære overgrepet på enkeltmennesket, så vil jeg spørre om
du, leseren, kunne tenke deg å være med i et «Antiautoritært forum»,
en slags samtalegruppe som ikke bare diskuterer røykelov, men
mange slags utslag av autoritær tenkning? Det var en lang setning,
men det er også et langt steg å ta – så kontakt meg da vel på nettet
hvis du er interessert . . . jeg har erfaring med slikt fra
«Idrettsaksjonen» og fra «Soldatens lille røde» i sin tid. Det nytter . . .
litt.

Epilog 3:
Bukkehodene
En skrekkvisjon om nasjonalisme på norsk –
en folkefiende på samisk
Pokker ta Tove! Du startet hele greia.
Konrad stanset på bybroa og trakk etter været. Broa var Tromsøs
stolthet, nå som før. Men for Konrad ble den med ett omskapt til et
uhyre, en gang steget opp fra havet. I dag var bare knoklene tilbake, broribbene. Vinden ulte gjennom skjelettet, spilte klagende
og sårt på dødens fiolin.
Konrad hadde stanset på det høyeste bropunktet. Derfra overtok
blikket og løftet ham inn i polarmørket. Langt der nede så han
små lysspor av folk. Tenk, mennesket!
Han tvang seg selv og tankene tilbake, nærmere virkeligheten, helt
til den skadeskutte byen. På den ene siden av broa lå
Ishavskatedralen, eller rettere: den hadde ligget der. Noen hadde
sprengt den i filler for et par uker siden! På den andre siden lå
Tromsøya. Den hvilte tilsynelatende fredelig og var i godlune med
alle sine små lys, alle sine skjebner i favn.
Konrad hadde måttet jobbe overtid på avisa i dag – først var det
et par mindre geriljaaksjoner å skrive om, så var det denne fandens affæren . . . pokker ta Tove!!
Det var blitt altfor sent . . . og for vanskelig det hele. Det sto imot.
Selv været på broa sto imot, ville nekte ham å komme seg hjem!
Men været kunne han trosse, verre var det med folk! Likevel, været
kunne være som folk det: fullt av faenskap og kontrast. Men plutselig ser man en redning, en lysning. Han måtte håpe på det.
Han knappet frakken bedre til. Det steg en joik fra noen høyttalere
rundt katedralen. Joiken forsterket kulda, gnagde seg inn under
huden, stakk hull på trommehinnene. Fremdeles sto han på det
høyeste bropunktet, satte sjøbein – tok opp et krøllete papir fra
lommen og brettet det ut på et brospenn, måtte nagle det fast
med blikket. Men vinden fikk overtaket og papiret danset rundt.
Kjapt fanget han det, tvang det til ro.
I det bleke lyset fra brolykten leste han mumlende «. . . at tre fan-
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ger fra Troms Sentralfengsel onsdag ble overført til ‹Vår Frelsers
Hospital›. En var død ved ankomst, de to andre døde torsdag.
Dødsårsakene var henholdsvis kvelning etter matoppkast, akutt
lungebetennelse og hjerneblødning etter fall mot et steingulv.
Overlege Kaspersen kunne opplyse at omstendighetene var slik at
personalet på ingen måte kunne klandres. Det skal videre opplyses at de tre var norske terrorister som alle sonet lengre fengselsstraffer. Den ene var dømt for tre mord, bl.a. på en syv år gammel
gutt».
Konrad gjorde en pause. Blikket løsnet fra arket og fulgte med et
vindkast utover igjen. Han kunne alt ane den golde kyststripen.
Tankene bar videre, han ble en havørn som hvilte på vinden,
speidet. Ennå var det ikke falt snø annet enn på toppene, men det
var kommet frost.
Det blir lysere når snøen kommer, tenkte han.

«Ulykkestilfellene skjedde under tvangsforing av sultestreikende
fanger». Snillere greier jeg ikke å gjøre det! . . . Dessuten skriver
jeg i konklusjonen at jeg har tillit til at sami-regjeringen raskt
rydder opp og ser på forholdene i fengselet.

Et nytt vindkast tok papiret.
Bare stikk du, mumlet han, du offisielle meddelelse. For jeg har en
annen versjon, en sannere og farligere. Tove hadde startet det
hele, «undersøk dødsfallene nærmere», hadde hun sagt til
Konrad. «Det er for mange naturlige dødsfall i Sentralfengselet».
Pokker ta Tove, du fikk meg til å gjøre det. Og her står jeg, en
folkefiende!
For i dag kom selveste sjefredaktør Mork inn på kontoret til ham
og spurte:
– Denne artikkelen, Konrad, hadde han sagt, om de fire terroristene . . .
– De tre – Ja?
– Den er altfor ensidig. Har du mistet din gode teft? Du overdriver.
– Jeg vet at jeg ikke overdriver. Jeg dro opp til fengselet for å
snakke med vaktene, og de sjokkerte meg. De hadde glede av å se
folk ble pint, de skrøt av metodene sine, snakket i detalj.
Sannheten er at de tre fangene sultestreiket og ble tvangsforet. De
aksjonerte mot forholdene i fengselet og for å bli anerkjente som
politiske fanger. Gang på gang hadde vaktene dyttet slanger ned i
magen på dem, sparket dem, slått dem, bundet dem med reimer
og helt glovarm suppe i slangen. En gang kom slangen i luftrøret
og ikke spiserøret. Suppe ødelegger lungene. Dette fortalte vaktene meg med et flir og dårlig skjult stolthet. I legebulletinen står
det «kvelning etter matoppkast og akutt lungebetennelse». Ja vel,
jeg visste altså bedre, men skrev det ikke, herr redaktør! Jeg skrev:

Kanskje hadde han et poeng, hadde Konrad tenkt. Han hadde
også satt seg godt inn i historien, og sett hvordan samestaten
hadde vokst fram gjennom en stadig utvidelse av Sametingets
makt, helt fra den gangen rundt årtusenskiftet. Alle som betydde
noe i samfunnet var i utgangspunktet positive til samene, den
gangen. De følte nok skyld for all diskriminering av samene. Han
hadde lest at det hadde endret seg på 80-tallet; samer ble da en
anerkjent «urbefolkning» som hadde rett til landet fra gammelt av,
omtrent som jødene hadde rett til Israel. Med bibel i hånd.
Samene hadde også sitt «gammeltestament» i form av skrifter,
sagn og tradisjoner. I lang tid var det så vidt de overlevde gjennom muntlig overlevering. Men så ble de trykket og trukket fram i
lyset, de ble bestselgere!
Samene og deres organisasjoner dro nytte av den positive internasjonale trenden. De surfet seg fram på en sympatibølge for etniske
minoritetene og «naturfolk». Og de presset gjennom stadig nye
vedtak i det norske Stortinget. Det ga samene særrettigheter: fordeler ved utdanning – en slags kvotering omtrent som kjønnskvotering, også tilskudd til næringsvirksomhet for samer. Dessuten
ble spesiallovene for bruk av vidda stadig mer omfattende og
«positivt» diskriminerende. Snart kunne ingen vanlig nordmann,
om han eller hun var aldri så mye født og oppvokst nordpå, bruke
vidda annet enn som en turist.
Ettersom konsekvensene ble mer synlige, ballet det bare mer på
seg. Konfliktene økte. På en måte ble det en selvforsterkende

Mork hadde svart at han i og for seg skjønte, men at det var et par
poeng som Konrad hadde oversett, viktige poeng:
– Vi er i en krigstilstand. Vi vet at våre fiender vil misbruke denne
episoden, kaste seg over artikkelen, klippe og lime på sin egen
måte og si: Se her, det må være mye verre siden en statskontrollert
avis kan skrive såpass. Nei, Konrad, både du og jeg ville mistet
jobbene våre hvis dette kom på trykk! Vår spede statsdannelse er
ikke moden for slikt. Vi er presset, vi er unge, er et Sámieanan på
bare tre år. Og elsker vi denne staten? JA! Så beskytter vi den så
den får leve! JA!
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«positiv rasisme»: ikke alle norske er like for loven, genene er
avgjørende. «Alle norske er like, men noen norske er mer like enn
andre», hadde satiriske journalister framholdt, og vred litt på
Orwells bok om «Kamerat Napoleon».

Det var rett før han kastet seg opp på bukkeryggen i firsprang,
som en Per Gynt. Ordene hans bar med Konrads blikk utover i det
øde landskapet og inn i svarte natta.

Mork hadde ikke glemt de årene da fraksjonene vokste fram og
Sametinget fikk stadig større makt. Han kalte det «pionertiden».
Først var han med i en mer moderat gruppe: «Samisk Samling»,
men gikk snart over til «Bukkehodene». Medlemskap der ble
«partiboka» for karriere, og definitivt en forutsetning for jobben
som sjefredaktør.

Bare USA støttet hardnakket «Sameland». Man fikk riktignok følelse av at støtten kom i samme åndedrag som deres «nei til jakt
på sel». Men de støttet! Derfor kom den norske regjeringen i
knipe, ja, den ble handlingslammet. På den ene siden ville regjeringen gjerne være snilleste gutten i USAs klasse. Samtidig så den
at norske borgere i «Sameland» ble diskriminert og skjøvet stadig
lenger ut.
Den spente situasjonen førte til en slags «etnisk rensning», spesielt etter at Sametinget erklærte Finnmark og deler av Troms ned
til Lofoten for «Sámieanan» – et suverent sameterritorium.
Området ble ifølge erklæringen slått sammen med samiske deler
av Nord-Sverige, Finland og Russland. Til sammen utgjorde dette
et ganske stort område med mange naturressurser, men med
spredt bosetting.
Vedtaket i Sametinget var først bare som et stykke papir å regne.
Men det hadde en voldsom propagandaeffekt. Hele den amerikanske pressen og den internasjonale maktmafia kastet seg over
det, og lovpriste samenes mot. Da monnet det! Det hele «tok av».
En verdenskonferanse for etniske minoriteter samme år anerkjente
«Sámieanan». De krevde at samene måtte få prøve seg, være i
fred. USA blokkerte FNs flertall og det utvidete NATO. Derved
skjedde noe som ingen kunne ha drømt om få år tidligere: Norge
vek unna, murret, men turte ikke gå mot storebror og deres verdenspoliti. De håpet at alt skulle roe seg med en porsjon snillisme. Men vanlige folks svar var annerledes. Reaksjonene lot ikke
vente på seg: En bitter norsk, svensk, finsk og russisk befolkning i
nord dannet «Hjemmefronten». Den utviklet seg raskt til en slagkraftig gerilja, noe helt uhørt i Norge siden 2. verdenskrig!

Mork hadde betraktet Konrad, og gjentatt som i ettertanke:
– Ja, vi elsker denne staten!
Så satte han inn nådestøtet:
– Husk, vi er omgitt av fiender, både ytre og indre. I FN sitter 2/3
av verdens nasjoner og vet ikke hva djevelskap de skal gjøre mot
oss. De tåler ikke at vi tar av silkehanskene og forsvarer oss som
. . . ja, som reinsbukker!
Konrad måtte innrømme at Mork viste et glødende engasjement.

Mork hadde fortsatt sin belæring i avisa, nå med pekefingeren
nesten opp i øynene på Konrad:
– Vi kan forsvare oss, men du vet det koster! Vi mister støtte. Og
forsvarsbudsjettet sluker alle pengene, og sluker folk som skulle
bygget landet. Det forsvaret ikke krever tar kirken! Uten USA ville vi
i dag ligget på ryggen og sprellet med beina! De gir oss dollar og
krutt. Derfor overlever vi. Men folk murrer, hadde ventet noe bedre.
Det tærer virkelig på entusiasmen. Og hva skjer så, jo det kommer

Sametinget ble oppglødd av all framgangen. Nasjonalfølelse
gled over i nasjonalisme. Etter hvert dannet det seg tre store
grupper i Sametinget, alle på tvers av vanlige politiske skiller, de
spilte heller på gamle kultursymboler. Størst var «Bukkehodene».
De tok et gammelt samisk reinsbukksymbol til sitt merke. En
egen samisk stat ble deres erklærte mål, og den skulle være tuftet
på kulturtradisjoner og kristendom, ikke på demokrati, snarere
på et slags tradisjonelt hierarki. Til og med kapitalismen stilte
«Oksehodene» i bakgrunnen, men de lærte seg fort et dobbeltspill slik at de fikk mammon med på laget.
Bukkehodene dro fram Kautokeinoopprøret som en nasjonal
heltemyte. En gråkald morgen i november 1852 stormet vel tretti
samer inn på markedsplassen i Kautokeino, drepte lensmannen
og handelsmannen, mishandlet presten og hans familie, brente
ned handelsmannens og prestens hus. Knapt to år senere lot det
norske rettssystemet bøddeløksen falle over to av gjerningsmennene, Mons Somby og Aslak Hætta. Likevel ble disse to etter
hvert helter. Skallene av de henrettede ble rundt år 1900 brakt
hjem fra universitetet i København, og står nå som relikvier i
Sámieanan regjeringsbygg.
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noen fisfine norske akademikere av noen terrorister og erklærer
sultestreik, vil ha bedre mat i våre fengsler! Det er bare en unnskyldning for å lage bråk! De har ingen moralsk rett til verken å
kreve eller å sultestreike. Terrorister! Vi må sette hardt mot hardt,
Konrad, ellers overlever vi ikke. Det skulle du ha skrevet, ikke dette
våset!
Han hadde snakket seg glohet, snudd militant på hælen og
marsjert ut av Konrads kontor.
Konrad hadde stått tilbake og tenkt at Mork hadde et poeng.
Pokker ta Tove!
Konrad stirret ut i natten, hørte havet suge og sukke dypt der nede
under broa, kjente tankene slå og slå mot skallen. Vinden økte.
Pokker ta, hvorfor måtte du få meg til å undersøke!
Og begynte å gå hjemover – til Tove.
Han hadde for lengst innsett at både makt og avmakt gjør oss
brutale. Åpen krig er bare et av brutalitetens mange masker. «Men
det gjelder ikke bukkehodene,» hadde han til nå tenkt. Vi er spesielle, utvalgte. Likevel, statsdannelsen Sámieanan hadde virkeliggjort mange av Orwells skrekkvisjoner: «Storebror ser deg». De
hadde skapt en slags faderkirke, der «Guds øye ser deg», godt
hjulpet av statsmaktens elektroniske øyner. Terrorfrykten og
moderne teknologi for overvåkning hadde forent seg og gjort en
nesten total kontroll mulig.
Konrad følte en ekte solidaritet med samene, ikke tvil om det, selv
om han genetisk sett var norsk, som grunnfjellet. Han var også
ekte nordlending, født og oppvokst i Alta, men hadde flyttet som
ung student til Tromsø. Der dumpet han midt opp i det, og ble
raskt en av dem som ikke var i tvil, men gikk sammen med
«Bukkehodene», var med i en gruppe unge «radikale journalister». De skrev artikler på løpende bånd til støtte for «Sámieanan».
Konrad provoserte, og det var nok av dem som kalte ham en
«quisling». Aktiviteten var stor og invitasjonene mange for Konrad,
også til debattmøter. En dag ringte telefonen og en blid kvinnestemme inviterte ham som innleder på et folkemøte om «nasjonalisme på samisk». Det var Tove. Møtet ble holdt på selve den samiske nasjonaldagen 6. februar, med flagg og joik.
Tove og Konrad fant fort tonen, «kjemien» stemte. De ble forelsket
ved andre blikk, etter et nachspiel med lite lys og mye lyd. Men
forelskelsen holdt seg. Edru ble de bare mer beruset.

Hun var kystsame, i lærerjobb for pengene, men halvstudent og
radikaler med anarkistiske tilløp, alltid ubarmhjertig ærlig overfor
fakta. Hun så tvers gjennom det meste av propaganda, hadde en
slags kvinnelig intuisjon for hva som var løgn og sannhet, uansett
innpakning. Konrad hadde lært seg til å teste artikler på henne og
stole på mange av hennes vurderinger.
I starten hadde også Tove vært positiv til Sámieanan, hadde vært
stolt over at hennes folk fikk land og makt.
– Men jeg er bare halvt same, mest et helt menneske, sa hun, og
det kom raskt i konflikt med lederne i «Bukkehodene».
Etter hvert ble det klart at de norske som var igjen i Sámieanan
«frigjorte områder» fikk store problemer. På papiret forutsatte alle
fredelig sameksistens, ja, det ble snakket vakkert om en samisknorsk multikulturell identitet, fargerikt fellesskap. Vakre ord som
ikke kunne stå imot den samiske nasjonalismen og de geografiske
konfliktene.
Norge og de andre nordiske landene viste seg som udyktige militære, nesten som demilitariserte. Hovedgrunnen var at Norge er en
del av NATO, og USA blokkerte bruken av NATO-styrker i denne
konflikten. Da hadde ikke Norge mye militær muskelstyrke tilbake.
«Grensetrefninger» førte nesten alltid til at norske styrker trakk seg
litt tilbake. USA støttet nødvendigheten av en stadig større «sikkerhetssone» for samene. Dessuten trengte samene mer infrastruktur
og industri. Derfor, eeeeeeeste de ut!
Derfor hadde Tromsø blitt tatt – eller «frigjort»! Protestene haglet
fra Norge og norske. Men USA rådde, Pax Americana. Tromsø var
en samisk nøkkelby der det bodde mange samer, ble det sagt,
selv om de var i mindretall. Byen hadde universitet, sykehus og en
befolkning som i utgangspunktet var mer positiv til samenes sak
enn nordmenn flest.
Som en konsekvens av økende bitterhet og skjerpet konflikt, økte
«Hjemmefronten» sin oppslutning og slagkraft. Propagandakrigen
betydde også stadig mer for alle parter. Den la på mange måter
premissene, både innad og på den internasjonale arena. TVselskaper som CNN boltret seg i samekonflikten. Fete amerikanere
og tyskere satt der langt unna og lot seg underholde, som et slags
«reality-TV». De syntes lille olje-Norge trengte en nesestyver, og
stakkars samene og reinsdyrene!
«Hjemmefronten» ble presset til en «nålestikk»-strategi, mer
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hadde de ikke makt til. Derfor ble de i stigende grad stemplet som
«terrorister» i amerikanske media.
Konrad var kommet over Tromsøbrua nå, var på øya, og snart
hjemme. Godt. Han stakk noen iskalde fingre i frakkelommen,
kjente papiret igjen, litt numment. Det var fotokopien av den fordømte artikkelen som flagret avsted. Pokker Tove, du er for sterk!
De giftet seg i fjor, Tove og han. Stort sett hadde de det bra.
Uenighet og politikk var de vant til å takle. Det var så mye annet
som betydde mer, spesielt barnet som de ventet. Tove var gravid i
syvende måned, litt ute av humør og delvis sykemeldt fra lærerjobben. Konrad gledet seg, tenk – de skulle bli en liten kjernefamilie!
Han rundet gårdsporten til oppgangen der de bodde. Leiligheten
var liten og bygården gammel, men den lå sentralt og var nylig
oppusset, sparsommelig, men trivelig.
Hun var oppe og ventet på ham, hadde gått urolig fram og tilbake
som en liten Napoleon med kulemage og ryggvondt.
Hvor i all verden hadde han vært så sent?
Hun hang seg om halsen på ham uten å avvente svar, ga ham en
lang klem. Konrad tok rundt henne med sine frosne fingre. Hun
kvakk til med en blanding av hyl og latter. Rovdyret, tenkte
Konrad, men sa:
– Ja, jeg er iskald. Det var ekstra surt over broa i dag.
– Jeg var redd for deg! Ryggen verket og du var borte.
Litt forbauset merket Konrad at hun ikke var irritert, bare engstelig. Hun ante nok litt av hvert.
Omsider fikk han fram en forklaring:
– Det har vært vanskelig på avisa i dag.
Mens han tenkte: Skulle han vise henne kopien? Fikk følelsen av at
hun alt forsto . . .
– Det har vært for jævlig vanskelig i avisa. De mislikte min oppsøkende journalistikk!
Hun gikk ut på kjøkkenet.
– Jeg lager litt te, sa hun. – Du trenger å få igjen varmen.
Husker du bryllupsdagen vår, Konrad, hvordan vi ble feiret rundt
om i Sámieanan: En same giftet seg med en nordmann som støttet «Bukkehodene». Det var ukebladstort, romantikk og politikk,
fargerikt som den samemøssa jeg hadde på hodet! Vi stilte opp og
smilte, for vi hadde håpet den gangen – håpet om enhet og harmoni. Det sprakk. Håpet er drevet fra skanse til skanse og illu-

sjonene har avslørt seg selv. Hva har det gjort med oss? Kanskje er
vi alle forrædere, enten mot oss selv eller mot andre?
– Som du snakker Tove! Du analyserer, men jeg sitter i klisteret. Du
fikk meg til det! Nå må du få meg ut – ikke flere analyser eller
avstikkere!
Hun vendte et laserblikk mot ham:
– Sannheten, Konrad, hva med den? Den kan få deg ut av det,
hold deg til sannheten. Jeg ba deg undersøke fakta, ikke sant?
Bebreid fakta at de ikke passer sjefredaktøren din!
– Men Tove, politikk er ikke faktaforskning, det er psykologi og
taktikk. Avisa er ingen vitenskapelig publikasjon, men et forum for
dialog mellom kjempende mennesker. Derfor kan den såkalte
virkeligheten sees fra mange vinkler.
– Du er som doktor Stockman i Ibsens «En folkefiende», du reiser
idealismens og vitenskapens fane, men lar deg presse til unnfallenhet. Du blir feiret som helt, men snart utstøtt som fiende. Det er
bare en viktig forskjell fra Ibsen, her gjelder ikke saken forurenset
vann, men forgiftete tanker, her står et helt folks skjebne på spill,
ikke bare noen badegjester.
Jo da, han innrømmet, det var en parallell til Ibsen – men, de ble
ikke helt enige om dette heller. Det er den gamle historien, mente
Konrad: De undertrykte blir selv undertrykkere når de får makt –
som jødene, som palestinerne, som nesten hele arbeiderklassen.
Har vi mennesker ingenting lært annet enn rovdyrets lærdom?
Han slurpet litt te, den var blitt lunka nå.
– Jeg er sliten, sa han.
– Jeg har vondt i korsryggen, sa hun.
Hun la hodet i fanget hans. Han strøk forsiktig gjennom håret
hennes. Godt å sitte slik og bare stryke den annen med hårene
uten å si noe, nesten uten å tenke.
– Du har sittet på en hvit sky, men har begynt å falle – men heldigvis, vi har en slags vinger!
Konrad kjente etter langs Toves skulderblader, men fant ingen
vinger. De satt der og tidde til hverandre.
Konrad våknet. Det måtte være midt på natten, midt i en urolig
drøm. I brokker av en drøm satt han som Tommeliten på en dupp
og det var fisk på kroken under. Det for opp og ned, så lukt ned i
dypet! Han tvang opp øynene, og dypet forsvant. Et svakt lys
trengte gjennom mørket. Han strakte seg i full lengde og bredde i
dobbeltsenga: Tove! Hvor var Tove? Ikke i senga. Han lå stille og
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lyttet, samlet tankene, hørte tisking og små skritt i stua, spratt
opp og gikk mot døra, men nølte i det samme, som fanget av en
ond anelse. Han lirket døra i stedet forsiktig på klem, kikket, og
kunne skimte Tove gjennom sprekken. Etter hvert satte han sammen små glimt av Tove i tilknappet morgenkåpe sammen med en,
nei, to menn. De var kledd i slentrete grå kjeledresser, slike
som . . . Konrad kvakk, slike som Hjemmefronten bruker! Nå så
han: inntil bokreolen sto et automatvåpen – det var
Hjemmefronten! Terrorister midt i hans stue!
Han tørrsvelget. Var Tove tatt som gissel? Hun så ikke slik ut
akkurat, gikk fram og tilbake, fektet og snakket ivrig, men viskende. Var hun . . . hun som var same ... det ville være forræderi,
henrettelsesgrunn!
Mulighetenes mangfold sprintet i vill uorden gjennom hodet hans.
Han var ikke nok oppmerksom da Tove kom brått mot soveromsdøra og åpnet den. Den slo innover og traff Konrad i nesa.
Tove lo. Kjeledressmennene sto stille. De lo ikke, var uten bevegelse, som avventende villdyr. Men Tove lo for dem alle:
– Konrad da, du kikker! Slo du deg? Latteren tynnet seg fort ut til
alvor: Jeg visste ikke at de kom i natt. Men fronten har fått nyss om
problemene med artikkelen din. De tenkte at vi var i fare.
– I fare? En liten artikkel som attpåtil ikke kommer på trykk.
Snøftet Konrad.
– Det er mer, brøt Tove inn, for en annen av oss ble tatt i går. Hun
kjenner til meg og kan sprekke.
– av oss? . . . du er altså en av dem? Han så seg rundt. Alle sto
helt stille og avventet reaksjonen.
For Konrad var dette det verste mareritt virkeliggjort! Likevel, til sin
forbauselse kjente han en ny ro inne i seg. Mange små brikker falt
på plass, dessuten, han var mettet med dramatikk, herdet.
Ingenting forbauset lenger.
– Skjønner, sa han bare og satte seg dypt i sofaen, i godkroken
sin.
– Dette er Knut og Asle, dekknavn selvsagt, men kjekke karer for
det. De nikket mot Konrad, så litt brydde ut. Det hadde faenmeg
også jeg vært i deres sted, tenkte Konrad.
En av dem våget seg frampå:
– Vi er glade for artikkelen. Pause. Da ingen andre sa noe, fortsatte han:
– Vi vil gjerne trykke den, for spredning på nettet i okkupert
område.

Det kvakk i Konrad. Han reiste seg og kastet blikket mot Tove, som
vek unna.
– Det er illojalt mot avisa!
Da sa Tove:
– Det er illojalt mot sannheten å begrave den, doktor Stockman!
– De kommer til å sparke meg, fortsatte Konrad.
– Dere må evakueres uansett, sa Asle eller var det Knut. Tove
fulgte opp:
– Jeg er i alle fall sjanseløs nå, og du er i søkelyset Konrad.
– I søkelyset? De må lyse alt de kan: Jeg har vært lojal. De kan ikke
ta meg på en artikkel som bare gjengir fakta, som dessuten ikke
skal trykkes, hører dere!
– De kan, sa hun. – Og de vil.
Konrad dumpet ned i sofaen igjen, hvilte ansiktet i hendene. Etter
litt reiste seg igjen, sa bestemt, nesten høytidelig:
– Jeg blir. Jeg må være her, for ikke å miste troen på det positive.
Men dra du Tove, jeg skjønner det, dra i trygghet du og barnet.
De to hjemmefronterne så hardt ned, likte seg ikke, ristet diskré,
men tydelig på hodene. Pause.
– Det er snart morgen, vi må gå, sa til slutt den ene. De tok opp
automatvåpnene, bar dem slik at jakkene dekket over.
– Kom Tove!
Tove hadde det ikke lett:
– Vent litt.
Hun flyktet ut på kjøkkenet med et par krus, kom tilbake i
døråpningen og sa:
– Jeg blir et par dager, får ta sjansen. Kanskje alt roer seg, at du
har rett Konrad.
Hun sa det med en tone som gjorde at ingen ville diskutere.
Terningene var kastet.
– Om en uke da, samme tid og sted, sa soldatene til slutt.
De forsvant lydløst og uten formaliteter.
Tove gråt stille tårer den morgenen.
– Du kunne reist, sa han, – jeg mente det.
– Vi må stå sammen. Sa hun, og trakk gardinene til side.
Lyset flommet inn, et klarsynt dagslys. Skodda og rimfrosten var
på vikende front. Natten hadde kapitulert. Om et par timer er det
sol, kald høstsol, som vil vekke lyng og fjellbjørk til å lyse i gult og
rødt og brunt, blusse oppover åssidene og innover vidda. De vil
kaste nattrimet av seg og stå nakne og slikke sol.
– Vi må gå en tur i marka i ettermiddag før det mørkner, sa hun,
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– det har den lille godt av. Men jeg må en svipp innom skolen
først for å snakke med noen kollegaer.
– Og jeg må innom avisa, vil være der som vanlig, det er viktig, sa
Konrad. – Men jeg kan gå litt tidlig.
Det ble ingen tur i marka.
I avisa ventet de på ham. På skolen ventet de på henne: sikkerhetspoliti i sivil.
– Rutinekontroll, sa de, – følg med.
Konrad grep håpet om rutinekontroll, bestemte seg for ikke å
stritte imot. Episoden med artikkelen kunne han forklare greitt,
annet var det ikke, selv om Tove . . . pokker også . . . I bilen satt
han presset mellom to hardskuldrete typer. Da angret han, følte
seg kidnappet, og tankene begynte å boble. Hadde de tatt Tove
også?
På stasjonen så han Tove, bare i et glimt. De hadde nok arrangert
det slik. Han prøvde å reagere forbauset og indignert:
– Hva er dette for noe tull? Min kone er gravid. Få snakke med den
ansvarlige her!
Han fikk ikke snakke med noen, annet enn i forhør. De plasserte
ham under et skarpt lys, litt blålig som var det tilblandet røntgenstråler i håp om å se gjennom skallen og inn til tankene. Tre
politiagenter ledet forhørene. Konrad la merke til at bare den ene
var typisk same: kort og hjulbeint med breie kinnbein og et ennå
breiere glis. Øynene glitret av is og hat. Han ledet forhøret. Den
ene av de to andre så amerikansk ut og sa
ingenting, bare assisterte. Den tredje var en kvinne med kortklippet lyst hår, litt militær i stilen kanskje. Hun supplerte med spørsmål av mer politisk og sosial art, var kald i øynene de par gangene blikket traff Konrads.
Time etter time presset de ham, satte ham med bind for øynene og
støyende musikk i «pausene». De var ute etter bakgrunnen for
artikkelen, om han kjente noen av fangene personlig, hvorfor han
«undergravde arbeidet på avisa». Møte med fronten overgikk selv
forhørernes fantasi. Konrad låste det ned i kjelleren av sin
hukommelse.
Han fortalte tydeligvis ikke det som de ville høre. Etter hvert sank
han inn i en rus. Verden fortegnet seg, avgrunnene åpnet seg.
Agentene som forhørte hadde den arbeidshypotesen at Tove og
Konrad var et sleipt spionpar som hadde satt i scene samebryllup
og ukebladromantikk for å dekke over spionasje og undergraving.
Men artikkelen hadde til slutt røpet dem.

En kortvokst skallet mann i hvit frakk kom inn. Han hadde grønn
bukse og skjorte under, slike som brukes av kirurger. Stemmen
hans hadde en kald overtone da han vendt mot Konrad presenterte seg som dr. David, fengselslege og patriot, same og halvt
jøde – et genetisk håndslag som gjør meg sterk!
– Du skal nok snart få se igjen din Tove, fortsatte han etter en
kunstpause.
Et lite sekund kjente Konrad et vingespenn av glede og håp, bare
for raskt og brutalt å slippe det.
– Hva gjør dere med henne . . .
– Hun er bare forhørt, som du er, avbrøt doktoren, . . . til nå. Hun
har heller ikke sagt stort . . . skjønner dere ikke alvoret . . . det er
krig, og fortielse er forræderi! Han gestikulerte, fektet som han
ville slå til Konrad, men besinnet seg og fortsatte:
– Vi kan ty til sterkere lut. Vent og se!
Han travet ut.
– Kom! Et par av agentene tvang Konrad til å følge etter.
De gikk gjennom ganger og rom, Konrad enset det knapt, før de
slo opp en dør, og der lå Tove! Hun lå på en undersøkelsesbenk.
Dr. David stilte seg ved siden av.
To vakter grep beregnende Konrad i armene og hindret ham i å
styrte bort til henne.
– Tove, hva gjør de med deg!?
De kunne ikke hindre at han ropte. Hun vred på seg til et slags
svar, hadde bare et tynt klede over seg. Magen virket større enn
før. Det uflidde håret flommet ut over hodestøtten. Huden hennes
var voksmatt, øynene lukket med slørtynne øyelokk. Sengen var
høy og smal, var en benk eller et slags operasjonsbord. Et par lærremmer bandt fast kroppen.
Rommet var nesten tomt og pregløst. Langs veggene sto noen
pinnestoler. Fra taket svinget seg en operasjonslampe som spotopplyste Tove. Hun lå der som på en teaterscene.
Konrad ble tvunget ned på en av stolene. Dr. David gjorde en armbevegelse og et enda sterkere lys flommet fra taket og traff Tove på
magen. Samtidig ble lyset ellers i rommet dempet.
Vaktene kledde av Tove, med antydning av et glis om munnen.
Sengen fikk montert benholdere. Til slutt lå hun der fastspent,
naken og skrevende, med en lyskjegle rakt mot skrittet. Dr. David
var helt rolig, gjorde en bevegelse mot Konrad som ville han signalisere at med de riktige innrømmelsene så kunne det hele
avlyses.
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Han satte seg borttil Tove og begynte å undersøke henne som en
gynekolog. Jo da, her er det liv . . . en forræder til kanskje . . .
Konrad for opp. Vaktene rev ham brutalt tilbake, ga ørefiker så
blodet rant.
– Dere tar feil, tar feil har jeg sagt!!
Men David fortsatte, ofret ikke Konrad verken øre eller øye nå,
satte seg godt til rette og tok fatt på oppgaven med en slags vellyst, som en gourmet inntar et bedre måltid.
David stakk metallsonder av stadig større kaliber ut og inn av livmoråpningen.
– Jeg utvider åpningen, forklarte han velvillig.
Tove vred seg i smerte, som i veer, for han hadde «ikke husket på
bedøvelse». – Vi har gitt et stoff som gir kunstige rier, fortsatte
han, idet han førte noen større tenger eller curetter inn, vred og
skrapte. Tove skrek.
Konrad kjente at øynene og halsen svellet opp, synet ble uklart,
tankene ble en stor taushet.
Snart fløt det av blod og fosterrester. Et skamfert ben kom først
fram, så den lille kroppen, så en arm. Men hodet ble sittende fast
der inne. David dro. Til slutt løsnet kroppen fra hodet slik at hodet
ble igjen. Det gikk noen små skjelvinger gjennom den lemlestede
hodeløse kroppen, et rop om å få leve fra milliarder av celler. David
førte noen enda større tenger inn, forklarte at han først måtte
knuse kraniet og få sugd ut hjernemassen. «Da pleier hodet å
komme lettere.» Og slik gikk det. Til slutt kom det tomme, lille
kraniet, det knuste ansiktet.
Men Tove hadde besvimt, som naturens lille gest av barmhjertighet.
De tvang Konrad bort til fosterrestene, for at lukta og synet skulle
hamre seg inn. Men også han ble skånet, for blikket hans var der
ute i det fri nå. Han segnet om på det blodige gulvet.
Dr. David reiste seg og gikk, militært og uten et ord.
Konrad og Tove ble båret til hver sin enecelle.
Konrad sov dypt og drømmeløst lenge, lenge. Til slutt begynte
bevissthetens hammerslag med økende styrke å forstyrre den
blanke freden, skremte opp bilder fra drømmenes redselskabinett.
Han var Dante på reise gjennom vår tids underverden, et inferno
som langt overgikk middelalderens fantaster.
Til slutt våknet han i et drømmebilde av flukt. Var alt et mareritt?
. . . den lyden? Skudd? Nei, bare støvlehæler mot et steingulv.

Han prøvde å samle alle koordinatenes nålestikk: Jo, han hørte
støvletramp, fram og tilbake, rett utenfor. Han dro hånden over
ansiktet: Skjeggstubbene var akkurat lange nok til å ha blitt myke.
Kroppen var lemster og luktet uflidd, han måtte klø seg i baken.
Døgn uten dopapir hadde gjort sitt.
Første forsøk på å reise seg ble mislykket. Han gikk ned for telling
og magen ville vrenge seg. Tove!? Minnene dukket fram, redslene.
Fy faen! Så kom gråten, den hjelpeløse, hulkende gråten, regn
etter torden.
Et par støvletramp stanset utenfor Konrads celle og døra åpnet seg
motvillig. En mann som så ut som en vaktsoldat kommanderte:
Din tur, kom! Denne gangen klarte Konrad å reise seg og bli stående, han vaklet ut, tenkte: min tur, til hva? Skafottet?
De gikk ned trapper og bort ganger, endeløse syntes Konrad. I en
bakgård fikk han et gløtt av himmelen, kjente draget av kald, klar
luft – et streif av friheten. Det hadde begynt å mørkne, eller var det
lysne? Om ikke lenge vil den første snøen falle, og frosten vil la
den få ligge. Alle venter på snøen, lyset i mørketiden.
Han la merke til at det sto «Tjenestefløy» over døren der de til slutt
gikk inn. Her bor mange av vaktene og sikkerhetspolitiet har kontorer her, visste Konrad fra sine mange intervjujobber for avisa.
Antakelig nye forhør, resonnerte han. Men der tok han feil.
Første etasje var provisorisk innredet som en stor ventehall med
smårom i kantene. Vinduene var boltet igjen med lemmer, enkle
bord og stoler var plassert utover. På den ene langveggen tronet et
enormt bilde av vidda med rein og samer, på den andre et mindre,
men likevel stort portrett av «heltene» fra Kautokeinoopprøret.
Det satt og sto omtrent tretti menn og noen få kvinner i hallen.
Konrad forsto at de også var fanger. Men hvorfor hit? Tove!?
Vokteren som hadde fulgt beordret ham ned på en stol, snudde på
hælen og gikk.
Snart var hallen fylt til trengsel. Det rådet en trykkende usikker
stemning, som ikke ble bedre av lite ventilasjon og skitne fanger.
Konrad betraktet dem, samlet alle i et stilleben av lidelse. Mange
hadde sår og skader etter slag, antakelig tortur. Han dro kjensel
på et par forsvunne motstandsfolk som avisa hadde gjengitt bilde
av. Hjemmefronten hadde påstått at de ikke var døde, men satt i
samenes fangehull. Som vi hadde ledd av den påstanden: utenkelig uten rettssak og dom. Propaganda! Sámieanan hadde da sine
lover. Alle skulle få sin rett prøvet, selv terrorister! Men her var de

Mitt Peru. Reisens filosofi – fruktbarhetens kode av Lasse Efskind

altså, i sannhetens øyeblikk. Det er krig, ville vel Mork bare sagt,
terrorister fortjener ikke annet.
Tove? Konrad skjerpet seg og speidet. En av fangene som antakelig oppfattet situasjonen, pekte diskré mot en lukket dør. Konrad
styrtet bort, rev opp døra . . . der lå Tove, til sengs, blek som på
«lit de parade», men i live. Hun forsøkte å reise seg, men klarte
det ikke. Han tok om henne, trykket henne inntil seg. Tårene kom,
små ord . . . Hodene var nære hverandre, hemisfærene, himlene i
dem, så nære, nesten som ett.
Hun ble andpusten og måtte hvile, hadde høy feber, det kjente
han.
– Alt kan gjøres om, sa hun, – bare vi får leve.
Hun hev etter pusten, trykket seg inntil ham og visket lenge og litt
usammenhengende inn i øret hans, døste av og til bort, men tok
seg inn igjen. Til slutt kunne Konrad sette bitene sammen, og bildet sto der skremmende klart:
Hjemmefronten hadde lenge planlagt en aksjon mot dette fengselet. Det hadde «bukkene» fått snusen i, hvordan visste hun ikke.
Fronten har planer om å sprenge tjenestefløyen i lufta og deretter
befri fangene. I ly av mørket ville aksjonen sikkert ha lyktes, hvis
ikke . . . Forrædere . . . Konrad skjønte: De flytter nå fangene over i
tjenestefløyen, slik at fronten uten å vite det kommer til å sprenge
sine egne i lufta. Et djevelsk mottrekk! – Er du sikker?
– Ja, men tidspunktet kjenner ingen av oss. Likevel passer det alt
for godt med midnatt nå, om en halv time! Det er starten på en
merkedato i motstandskampen.
Hodet hennes falt ned på puten. Hun slumret av igjen. En redsel
krøp inn i Konrad, en dødsangst. Han ville faenmeg ikke dø slik,
ikke uten kamp! Nå skjønte han hvorfor vaktene hadde stuet dem
sammen i all hast og forlatt dem. De ble sikkert overvåket, men på
distanse. Kamera og kontroll, «Big Brother» . . . det er bukkenes
varemerke!
Vi må få gitt beskjed, advare, gjøre noe! Tenkte han.
Hun våknet til, og som hun leste tankene hans sa hun:
– Vi har prøvet å smugle ut beskjeder, men kontakten vi hadde
blant vaktene ble tatt. Alt elektronisk utstyr er ødelagt eller støyskjermet, selv sendere vi har operert inn . . . vi er isolerte.
Han trykket hånden hennes, hardt og lenge. Ladet opp energi.
Plutselig slapp han taket, sprang ut i hallen og ropte:
– Vi må gjøre noe, hører dere, gjøre noe! Vi er mange og de få!
Det bredde seg en usikker tisking. De fleste var overmannet av for-

tvilelse. Noen lette etter syndebukker, andre hadde isolert seg i et
hjørne og tent lys på hvitt klede, som et alter.
Hvis Gud fins må han komme på banen – nå! Tenkte Konrad. Og
helst med en radiosender!
Men rommet hadde aldri vært mer forlatt av Gud, åndløst. Et alter
redder ingen. Han husket sin humanistiske barnelærdom: Man må
forstå naturens dynamikk, ondt og godt er ikke uavhengige, men
krefter i den samme bevegelsen. Ånd åpenbarer seg for oss i og
gjennom naturlovene. Å forstå er å be. Men kan noen forstå dette!
– Vi må gjøre noe! Men den store responsen uteble, likevel, mumlingen stilnet. Forskjellige utrop hogg hverandre i hjel. De hadde
bare et ørlite håp å holde i: At fronten ante uråd og ikke aksjonerte. Men det var en tynn tråd, den skar i sjelen.
Uten at Konrad hadde lagt merke til det hadde Tove klart å komme
ut av sengen og dra seg mot døråpningen. Nå ropte hun med all
kraft, likevel nesten viskende. Men all støy la seg flat med det
samme, og stemmen hennes bar til alles ører:
– Vi synger kamerater, synger noe som bukkene aldri kunne ha
sunget. Sang høres gjennom tykke murer!
Hun startet opp med sped stemme, en tynn fiolinstreng. Raskt
kom mange stemmer til, både bass og diskant: «Ja, vi elsker . . . ».
Det runget! Bassen når lengst, tenkte Konrad, håpet ligger i
bassen. Han støttet Tove inn igjen og opp i sengen. Du er så
sterk Tove!
Snart døste hun av igjen, skled inn i en tåkeheim. Feberen
hadde steget.
Plutselig var vaktene der, fem grønnkledde nervøse menn med
automatvåpen.
De kommanderte stillhet. Sangen fortsatte.
– Stillhet!
Sangen fortsatte. En av vaktene tok den nærmeste fangen, stilte
ham mot en vegg og skjøt, pepret ham full. Blodet fløt. Alle
tidde. Men så gikk to fanger bort til den drepte, la armene hans
på brystet og startet å synge.
De ble meid ned, uten varsel!
– Alle som synger blir skutt, forstått!
Sekundene sto blanke i luften, helt stille. Vaktene gjorde en synkronisert vending og marsjerte taktfast ut. De vil nok ikke være
her når det smeller, lakoniserte Konrad for seg selv. Det var over
midnatt, så når som helst nå . . .
Det varme blodet slo mot dem. Ingen sang lenger. Konrad seg
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ned foran døren inn til Tove, ville ikke vekke henne. Sekundene
gikk, minuttene.
En ropte: Vi kan synge nå, vaktene tør ikke komme! Men ingen
sang. For det var håp begge veier. Det føltes tryggest å tie.
Men Fronten kom, effektivt og ubarmhjertig.
Eksplosjonen rystet hele Tromsø. Bare et stort krater ble tilbake av
«tjenestefløyen».
De hadde forhåndsplassert bombene der og de ble fjernutløst.
Planen var deretter å rykke inn og befri fangene. Et helt elitekompani av hjemmefrontere rykket inn i «skyggen» av eksplosjonen.
Det var natt og stummende mørke. Kaldt og stjerneklart. Ingen
måne. Bare flammene fra brannen lyste opp. Men de samiske soldatene var godt forberedt, lå og ventet, forsynt med infrarøde kikkertsikter og høyteknologisk amerikansk utstyr.
De fyrte løs. Samtidig kom to kamphelikoptre med lyskastere som
finkjemmet terrenget og pepret løs med grovkalibret skyts mot
frontkjemperne. Det var en total overmakt. Bare noen få front-

kjempere slapp unna.
Samene og spesielt «Bukkene» laget et stort propagandanummer
av aksjonen.
Sjefredaktør Mork hadde ved lunsjen dagen etter ristet mer enn
vanlig på hodet:
– Folk blir galere og galere! Jeg skulle ikke stolt på Konrad. Vi må
bli mer forsiktig med hvem vi ansetter heretter.
Etter en liten tenkepause la han til:
– Alle må sikkerhetsklareres. Kampen mot terrorismen kan ikke
være fintfølende overfor akademiske frihetsidealer. Det gjelder å
ha makt i maktens time.
Men norske aviser og Hjemmefrontens organer trykket Konrads
artikkel, den som «startet hele greia». Den hadde effektive Tove
sørget for å få sendt ut mens hun ennå var fri.
I Tromsø hadde de første snøfnugg fått feste på en mørk jord.
Vinterlyset! Det snødde og snødde. Et hvitt teppe dekket snart alle
spor, glattet over, også over fengselsruinene.
En lang og kald vinter var i vente.
Slutt
Lasse Efskind 2004

Lasse: Fødsel
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Her møter vi en flokk unger
langs veien som begynte å
synge for oss. Vi stanset og
svarte med et par norske
sanger.

Idyll med griser langs en
lagune som heter Piuray,
et vakkert, grønt område
utenfor Cusco, rett ved
Chincheros.

Hans-Tore lapper mens vi
andre ser på. Fra Inkaveien
rett utenfor Cusco.
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Tone på den sølete vei mot
Atalaya.

Paucartambo hadde
mange mørke og trange
gater, bare spredte gatelys, små smug med landsens butikker uten sans for
reklame eller utstilling.
Byen ble bygget på 1500tallet, fortalte Hugo. Tre
musikanter sto og spilte
patriotiske sanger på et lite
torg midt i byen. Det var få
mennesker på torget, bare
oss og en håndfull nysgjerrige bybarn. Folk flest
satt i bakgater eller i små
butikker og pratet sammen, levde sitt «uteliv»
der.
Våre blikk var for det meste
bundet til elvebredden på
leting etter alt fra puma til
padder. Men vi så også
rester av store trær eller
drivved eller rekved som
indianerne hadde hugget
opp og delvis benyttet seg
av til brensel og bygging.

Ved inngangen til Rio
Manu ligger den siste
«siviliserte» landsbyen,
Boca Manu. Den er på
mange måter en oase og
en møteplass for indianergrupper i området.
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Fra inkahovedstaden
Cuscos bakgater. Full fart
på det folkelige livet!

Tone prøver å slappe av i
hengekøye. Det er en
trykkende hete i Casa
Matchiguenga lodge, mettet med fuktighet og små,
stikkende insekter.

To matchiguengagutter ser
ut som de trives i sin
hengekøye.
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Du store alpakka. På vei over Andesfjellene i Peru, nesten
4500 meter over havet.

2

Agnar og meg

3
Over grønlandsisen i Nansens fotspor og utstyr 100 år etter. I 50 kuldegrader og 40 cm tettpakket snø er det ikke mye å skjule seg bak når stormen
raser. Under oss er det 2,8 kilometer is og umulig å grave seg ned hvis
teltet ryker. Hver slede veier 120 kilo og det er et enormt slit fra havnivå til platået der oppe. Men det er tidløst. Vi møter det Nansen
møtte. Den reisen vi gjør inni oss er imidlertid både større og
lengre enn de 500 kilometerene av endeløs isørken som vi
krysser. Alle sa at ekspedisjonen var umulig – at det var
rene selvmordet – fordi Nansen gikk om sommeren og
vi om vinteren. Men vi overlevde og kom over. Vi
brukte en dag kortere tid enn Nansen. Vi var de
første som krysset Grønland etter Nansen med
hans utstyr. Det ble laget en film om ekspedisjonen som er vist i over 40 land. Da vi kom til
hovedstaden Nuuk ble vi møtt med en
yrende folkemengde. På kaia var både
hornmusikk og borgemester. Nansen har
stor status på Grønland enda.
Grønlenderne skjønte hvilken tur vi
hadde gjennomført og satte
pris på det.

Mottoet var vestkysten
eller døden. Vi fulgte i
Nansen sine fotspor og tilslutt «fant» vi dem - ved
vestkysten.

4

Fra Grønland til India. Det
er nesten 100 graders forskjell på disse to ekspedisjonene.

5

Her er det 50 kuldegrader og
en sur motvind. Maten var
beregnet i kilometer og mil.
Når vi lå værfast, seks døgn
tilsammen, spiste vi for det
meste snø. Vi hadde beregnet seks timers gange fra brekanten til folk. Det tok hele
16 timer. Vi var gjennomslitne og fri for mat. Når vi
satte oss ned sovnet vi
umiddelbart.
Som ekspedisjonsleder gav
jeg forbud mot at alle satte
seg ned samtidig. Den første
natta etter
ferden, la jeg meg på gulvet
med klærne på. En mett
mage og tørre klær var alt jeg
lengtet etter. Det var stort.
Som Agnar sa: Det blir
antiklimaks å komme tilbake
til sivilisasjonen. Kampen for
å overleve i isødet gir den
største tilfredsstillelsen. Da
kjemper vi for å få dekket de
elementære behov som mat
og varme. At jeg tok blodprøver i 50 kulde
grader fra en bar arm til et
forskningsprosjekt, er en
annen historie. Men resultatene viste at belastningene
var så ekstreme at det
mannlige kjønnshormonet
testosteron sank til kvinnelig
nivå. Så lave verdier over
lang tid var aldri tidligere
blitt målt.

Asle T. Johansen
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OL-vinteren 1994 bodde jeg i telt i Nordmarka mens jeg jobbet som lege på Ullevål sykehus. Fikk nærkontakt med alt fra
ekorn til elg. Fant roen i kropp og sjel etter stressende dager på operasjonssalen. Etter at det ble kjent på sykehuset, fikk
mange leger plutselig lov av sin bedre halvdel til å realisere utelivsdrømmen i marka vinterstid. Foto VG.
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Kapittel 1

På gjengrodde stier
Lasse hiver etter pusten. Det er bratt og ulendt terreng.
Jeg følger etter så godt jeg kan. Der nede et sted –
bortenfor krattskog og masse mygg ligger Altaelva. Årets
tredobbelte verdensrekordholder på skøyter nærmest
kaster seg nedover i spenstige hopp. Tverrbjørk, einerbusker og tettvokst gress er ingen hindring.
– Stopp, roper jeg til Lasse mens han sikter mot et nytt
stup. Jeg har problemer med å få fiskestanga med meg
gjennom terrenget som ligner mer og mer på jungel. Men
han hører meg ikke. Han bykser videre og blir snart borte
i buskene. Plutselig rykker det i stanga mi. Sluken har
festet seg til en kvist langt der oppe og alt fiskesnøre
ligger i sikksakk oppover skråningen. Det var da som ...
Jeg kutter av snøret med kniven. Det var den fisketuren,
tenker jeg, mens jeg hører Lasse rope langt der nede.
Han er allerede ved elva.
Mørke skyer truer i vest. Teltet kommer opp i en fart.
– Jeg har en drøm, sier Lasse. Om bedre vær, tenker jeg.
Snart har små engledråper blitt til djevelsk piss som
fosser ned. Det plasker mot brede bregneblader som
bøyer sine tynne stilker faretruende. Noen knekker

i uværet mens andre står han av og kjemper tappert
imot. Utover elva koker det nærmest når regnet plasker
mot de strie strømmene. Elva er stor så tidlig på sommeren. Inne i det lille tomannsteltet – en gave Lasse har
fått i forbindelse med verdensrekordene sine – klarer vi
ikke å holde vannet utenfor. Det renner gjennom på sidene. Vinden øker i bygene. Teltet bøyer av og mer vann
presses inn. Vi sitter midt i teltet på knærne og prøver å
holde på varmen.
– Jeg har en drøm, gjentar Lasse. I neste sekund løsner
den ene bardunen og teltet er i ferd med å ta av.
Det er 16. juni 1973.
30 år senere rager massive fjellformasjoner foran oss. Det
er som en vegg. Klokka er seks om morgenen. Vi har
akkurat forlatt Nasca hotell og befinner oss nå i grålysningen på sykkel. Som noen av de første i verden skal vi klatre
med sykkel over Andesfjellene i Peru. Vi må rekke toppen
før mørket. Det blir en kamp mot klokka. Vi skal stige nesten 4000 meter på en dag til knappe 4500 meter over havet.
Det er 16. juni 2003.
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Nede ved Altaelva er også
min tidligere skøytetrener,
Arne Lier. Det er 16. juni
1973.

Fra laksefiske til
rulleskøyter på Alta flyplass. Kommende sesong
ble min beste. To distansesølv i EM og to mesterskapsrekorder og gull i
NM.

16. juni 1973

16. juni 2003

Lasse ble etter hvert en
skikkelig cowboy på jernhesten sin. Her sammen
med sønnen Erlend.

16. juni 2003. På dagen 30
år etter møtet i Altaelva
klatrer Lasse og jeg mot
toppen av Andesfjellene.

D e t u m u l i g e ta r l it t l e n g r e ti d av A s l e T. J oh a nse n

Jeg stirrer på bakhjulet til Lasse. Han virker konsentrert
og holder et solid tempo. Det har vært mange regnskyll
over Altaelva siden vi nærmest fløt av gårde for 30 år
siden. Jeg lar tankene flyte fritt mens vi ennå ruller på
lett asfalt. I noen veikryss står væpnet politi. Det er unntakstilstand i Peru akkurat nå.
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Nei de karan, de klarer seg
selv, sa lensmannen til
moren min da Lasse og jeg
ikke kom hjem fra
Finnmarksvidda som planlagt. Så da så. Et nakenbad
på vidda før mygga kom-

– Husker du han lensmannen i Alta, roper jeg til Lasse.
Min mor hadde i fortvilelsen ringt lensmannen da Lasse
og jeg engang på 70-tallet ikke kom tilbake som planlagt. Vi hadde løpt innover Bæskades på Finnmarksvidda. Selv sommerstid kan Bæskades være lunefull. Et
postbud frøs engang ihjel i august på 1800-tallet, da
temperaturen sank og haglebygene kom. Bæskades ligger høyt – bare reinmose å skjule seg bak når uværet
kommer. Men det er et vakkert fjellparti som selveste
Nordahl Grieg forærte et dikt.

mer. Det var kaldt, men
godt.

Lasse og jeg hadde løpt i over 6 timer med sekk på ryggen mot toppen av Bæskades. En knallblå himmel og en
varm, deilig sommerdag forandret seg over kort tid til
haglbyger og minusgrader. Mørke skyer fra vest kom som
kastet på. 20 varme, deilige grader ble til under null.
Vi hadde valget å løpe nye 6 timer tilbake til bilen eller å
få opp teltet. Vi valgte det siste. Teltet var det samme lille
som vi hadde kjempet i ved Altaelva. Men nå så kampen
ut til å bli av en helt annen kaliber. Uværet kom så brått
på at vi ikke rakk å få opp teltet før regn og hagl satte
inn. Alt var klissvått. Det ble en tøff natt. Vi kunne ikke
sove. For å holde varmen og overleve tok vi sit-ups og
push-ups og leste dikt – på skift.
Tidlig på morgenen hørte vi noen samer som vi senere
fikk vite også hadde slitt seg gjennom natta. Da de så
det tjavsete teltet vårt, kommenterte de: Hær e det nok
ikke liv. Uværet gjorde at vi ble sterkt forsinket.
– Hvem sa du, hadde lensmann Ole Markus spurt min
mor en gang til.
– Nei de karan, de klarer seg selv.

Jeg har alltid elsket
naturen – også som
2-åring.
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Påfyll av mer næring før
Andes skal beseires.

Og så begynner stigningene mellom folk og fe . . .

De første stigningene nærmer seg raskt. Jeg stirrer mot
asfalten og merker at motstanden øker når første kneik
begynner. Av og til er det lettere å se asfalten gli forbi
enn fjelltraseene som ligger lagvis oppover. Når man
hiver etter pusten og beina kjennes som bly, blir det viktig å konsentrere seg om hvert tråkk. Med ett samles
kroppen til en energibunt med all kraft konsentrert rundt
pedalene. Regelmessig og taktfast sirkler de rundt. Bare
tannhjul og gummi mot asfalten bryter stillheten.
Foran oss ligger seks-syv timers slit. En fysisk og psykisk
utfordring som vi må plage oss langt nedi kjelleren for å
makte. Samtidig er dette en eventyrers liv for å kjenne på
grensene – på menneskets indre kjerne, hvor liv og opplevelser blir til. Der gåten ennå ligger – gåten for alt liv
og alle uforglemmelige øyeblikk. Veien mot toppen av
Andesfjellene inneholder slike øyeblikk som gir sterke
opplevelser og store kontraster. Vi stiger ikke bare fysisk
mot nye høyder og mot toppen. Vi flytter også grensene
inne i oss.
Andesfjellene føles som en loddrett vegg som bølger seg
innover mot nye høyder. Blålige konturer går i ett med
himmelen høyt der oppe et sted. Dette naturmektige
mangfoldets land Peru synes å ha det meste. Etter noen
dagers sykling i tåkedis langs ville kyster i vest hvor ørkensanden kryper helt ned til havet, forandres landskapet til massive fjell mot øst.
Men Peru er så mye mer. Høystepper og kvasse tinder.
Regnskog og jungel. Alt dette ligger foran oss. Også
Cusco og Machupicchu. Inkaenes første by og siste
boplass. Sykkelstyret er veiviser og døråpner for opplevelsene som ligger og venter. Men først må vi over
Andesfjellene. Veien er målet og hvert tråkk teller.
Gamle minner blir som nye. Lasse prøver seg på en samtale mellom tråkk og giring.
– Vi har da tråkket i motbakker før.
– Javisst har vi det, konkluderer jeg. Og sant nok har vi
syklet over både Alpene og Rocky Mountains. Men det

D e t u m u l i g e ta r l it t l e n g r e ti d av A s l e T. J oh a nse n

var noe annet. Det var ikke så bratt og ikke så høyt. Nå
barberer vi grensen for det fysisk tillatte. 3600 meter rett
opp til nesten 4500 meter over havet. I verste fall kan vi
få høydesyke med hjerneødem og kollapse. Men fire
leger og følgebil gir trygghet. I alle fall sånn umiddelbart.
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30 år tidligere startet
drømmen om å bestige
Andes på sykkel.
Skøytetrening kl. 6 om
morgenen. Det var ikke
nok bare å løpe over

Vi prøver å holde et jevt tempo. Ikke sykle oss stive.
Aerobt arbeid er løsningen. Jevne, seige tråkk. Hvert
sykkeltråkk er et tråkk nærmere målet. Her teller hvert
tråkk og hver meter. Opp Andesfjellene blir ikke bare
gamle minner som nye. De er også rustfrie. Man får tid til

Finnmarksvidda.

Andesfjellene føles som en
loddrett vegg som bølger
seg innover mot nye
høyder.
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å tenke når man stirrer på et bakhjul og veien som sirkles endeløst oppover mot en ny sving og et nytt platå.
I rytmiske tråkk mot et felles mål – toppen.
Etter hvert ruller Lasses monotone bakhjul inn i minnenes behagelige vandring. Og jeg ser liksom hele ryggflata
løpe innover Finnmarksvidda med kurs mot Karasjok der
han strever seg opp de bratte stigningene.

Vi krysser myrer til knes.
Vasser og svømmer over
elver og vann. Det er vidda
og oss.

– Dokker e ikke bare gærn, dokker e pine spike mæ heilt
toilat, sa samen som vi møtte utenfor Samvirkelaget i
Masi. Det var to år etter at vi hadde kastet oss ned lia til
Altaelva og Lasse stod bak ei furu og skulle lure både
laksen og elvevakta som kom oppover elva. Plutselig
kom vakten løpende til, blir stående en stund og måpe
og sier: – E ikke du han derre verdensrekordholderen?
Kan æ få autografen? Så forsvant han.

Nå er vi i Masi. Hjembygda til Mikkel Gaup og
Sámiædnan. Samebygda som var planlagt plassert 50
meter under vann i en av Norges mest dramatiske kraftutbyggingssaker. Finnmark Dagblad hadde vært ute med
oppslag dagen før – over Finnmarksvidda med joggesko
uten stopp. 10 mil over myrer, elver, kjerreris, snaufjell
og reinmose.
– Det er umulig, kommenterte en annen eldre same som
var kommet til. Han hadde krysset vidda så mange ganger og mente å vite hva som var mulig.
– Dokker løper aldri over den vidda, mumlet han, spyttet
en lang snusklyse og kroket seg videre.
– Det er for mange kaffekok, sa en annen, trakk på
smilebåndet og avslørte en munn full av snus og en
tann.
Med innsydd lomme på skjorta, stillongs og joggesko
bærer det innover vidda. Ferdigskåret saltpølse og maratonicpulver i plastpose er alt vi har med oss. Vi har lovet
å klare dette på 12 timer uten pause.
Lasse har en lei uvane – eller vane. Han har et starttempo som irriterer. Han legger ut i samme fart uansett
distanse. Riktignok var han sprinter og regjerende verdensrekordholder da vi gjennomførte turen, men det får
da være måte på. Jeg klarer knapt nok å henge med selv
som finnmarksmester i viddeløp. Om noen timer vet jeg
at rollene er byttet.
– Kan du aldri lære, freser jeg, mens han nærmest spurter opp de første bakkene.
– Det er langt igjen.
– Ja, husker du, Lasse.
– Det er fremdeles langt igjen, kommer det litt ironisk.
– Vi er 28 år eldre nå. Lasse nikker mens vi svinger rundt
et nytt platå på vei over Andesfjellene. Sola er kommet
høyere på himmelen. Skyggene er blitt kortere. Men stigningene virker lengre og brattere. Melkesyra ligger
akkurat og vipper – skal, skal ikke. Litt lavere gir, litt
justering på setet og så er vi over på aerobt igjen.
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– Det var mer behagelig å klatre opp mot platået av
Finnmarksvidda, kommer det fra Lasse, mens vi er inne
i et flatere parti. Men det er noe likt med følelsen av å
våge noe nytt.
– Husker du da myggsvermen kom. Det vil nok Lasse
aldri glemme. Som finnmarking kjente jeg til de største
«helikoptrene» som var like pågående som en krigsmaskin. Og det var ikke ulikt en liten krig når mygga ble
for ivrig og angrepet for intensivt. Det var den scenen
som utspant seg ved Sousjajavrre – midt på vidda. I det
fuktige og myrlendte terrenget var vi plutselig omgitt av
flere bataljoner krigførende mygg. De kom fra alle kanter
og angrep overalt. Som fokksnøen. Huden rødmet og
hovnet opp. Og det klødde som besatt.
– Time out, ropte Lasse, og forsvant i en liten, iskald
kulp. Så vridde han seg på ryggen og jeg så bare nesen
stikke opp av vannet, mens hundrevis av mygg flokket
seg rundt og la seg som et mørkt teppe over vannskorpa,
klar til nytt angrep. To sekunder senere lå vi side om
side.
Forsøk på å føre samtaler underveis forsvant mer og mer.
Vi sløvnet hen i en slags rus om å konsentrere oss om
hvor vi skulle sette beina og holde tempoet oppe. Vi
måtte for all del ikke vrikke ankelen. Det var langt til folk
og vi visste hva lensmannen i Alta ville si. Selv om vi ikke
sier så mye etter timers løping, så er det ikke alltid bare
fordi vi er slitne. Etter hvert som opplevelser og inntrykk
siger innover, starter vi også på en indre reise. Tankene
og fantasien får tid og rom til å dra langt utover de viddene vi selv krysser. Det er bare vårt eget åndedrett og
taktfaste joggeføtter som forstyrrer stillheten.
Jeg har min egen måte å teste hvor sliten Lasse er når vi er
ute på våre maratondistanser. I begynnelsen prøver Lasse å
diskutere alt mellom himmel og jord. Av og til er vi så ivrige
at vi nesten glemmer hva vi driver på med. Da kan jeg
spørre Lasse hva han ville ha gjort om det lå ei naken jente
under den busken der borte og bare ventet på en mann.

– Er du i tvil? kommer det kjapt.
– Nei, i grunnen ikke, kommer det like kjapt tilbake.
Når stillheten har vart en stund, kan jeg spørre på nytt.
Så lenge han svarer – er du i tvil – så er det et godt tegn.
Når han begynner å henge med hodet, skifte rytme og
steglengde, begynner jeg å bli usikker. Men han kan
fremdeles svare – er du i tvil, Asle? Lasse er en harding
sånn. Når det drøyer med svaret og jeg må gjenta spørsmålet, er angsten min berettiget. Da vet jeg svaret: Han
ville løpt forbi. Men svaret må jeg presse ut av ham. Og
etterpå kommer tilbudet om jeg kan løpe først. Og slik
ble det også denne gangen.
Vi krysser myrer til knes i gjørme, småkratt og kupert
terreng som bølger seg innover i svake åsrygger. Vasser
og svømmer over elver og vann. Balanserer på glatte
steiner langs småkulper og kjos. Vi har intet utstyr for
overnatting. Bare en lomme under skjorta. Det er vidda
og oss. Vi har bare ett valg og ett mål: løpe, løpe, løpe ...
Vi hadde lagt rekordforsøket til slutten av juli måned.
Været var utmerket. Overskyet med lett bris i ryggen. Vi
passerte isolerte og folketomme sameleirer. Antagelig
vintersteder. Nå var samene ved kysten.
Etter 11 timer ser jeg Lasse sliter fælt og er i ferd med å
sige sammen. Han nærmest snubler seg fremover. Han
har fått alvorlige problemer. Han er ikke bare sliten.
Pulsen slår raskt og urytmisk. Han stopper og setter seg
på en stein. Verdensrekordholderen har fått nok. Han
henger over knærne og gisper etter luft.
Hjerteprofessor Efskinds sønn på Finnmarksvidda av alle
steder – med et mulig hjerteflimmer. Jeg ser overskriftene. Trylleringen – Lasses roman om skøytemiljøet
hadde skapt mye røre og var fremdeles en varm potet.
Lasse var ennå i fokus. Hva gjør vi nå? Lasse tar valget.
Som den tøffingen han er, sier han kort og greit:
– Du løper videre, Asle. Han blir igjen alene.
– Om du når Karasjok i løpet av en time, så har vi greid
det. Han vil prøve å komme seg videre ved egen hjelp.
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Tida er knapp. Det er ikke lett å løpe fra Lasse slik. Men
valget er tatt og snart er jeg på full fart videre.
Jeg oppdager at jeg har svært dårlig tid. Den siste halve
timen blir et mareritt. Jeg må presse opp tempoet. Klokka
2200 må jeg være ved Karasjok Gjestgiveri. Det svimler
for øynene når jeg svinger inn på tunet et par minutter før
tiden. Så kommer gratulasjonene. Kveldsnytt fikk det
også med seg.
Samme kveld er det rockekonkurranse i bygda. Rocke
rock i Karasjok – som den heter. Og før jeg har fått summet meg skikkelig går det rykter om at en viss Efskind er
observert på lokalet. Ryktene går som tørt sennagress
den kvelden. Og det stemmer. Lasse er ikke bare til stede
– han er jaggu meg også med i konkurransen. Midt på
gulvet ser jeg noen stive bein som strever fælt med å
bøye knærne. Men han er med og gjør sitt beste.
Det viser seg at han har småjogget dit lyden var høyest og
sklidd rett inn i konkurransen sånn fra sidelinja – på
Lasses vis. Lasse elsker å konkurrere. Og faktisk gjorde
han det bra også. Ikke på stil og utførelse, men på innlevelse og engasjement. Han skal ha honnør for å leve ut livets muligheter. De færreste ville tenkt på rockekonkurranse etter å ha krysset Finnmarksvidda på 12 timer – og
aldri i livet delta.
Og hvordan det gikk med hjertet? Jo det hadde forandret
rytme etter at han hadde møtt en av Karasjoks skjønnheter. Og da var veien kort hit. Og rockekonkurransen? Han
vant i alle fall Karasjoks hjerter i tillegg til den han traff
på veien.
Jeg hadde kastet skoene etter målpasseringen i Karasjok
– de var helt ødelagte. Dagen etter kom jeg med buss til
Alta, med tærne i det fri. Og Lasse? Jo han kom dagen
deretter. Han hadde fått tilbud om å knyte samelenker –
en gammel samisk tradisjon. Og det kunne han selvfølgelig ikke si nei til.
Du Lasse, du Lasse!

Lasse trekker på smilebåndet mellom pust, pes og
grimaser når jeg minner ham om rockestuntet i Karasjok.
At vi noen år senere ikke rakk en fest i Skoganvarre like
ved Porsangermoen fordi vi kom borti kompassnåla og
løp i gal retning en stund, er en helt annen historie.
I stedet for å dra på festen på vanlig måte, planla vi like
godt å løpe de syv milene over Finnmarksvidda. Men da
vi kom frem, var festen over og vi havnet i ei badstue
med filosofiske betrakninger over et glass saft.
Men den største bragden leverte Lasse da han hinket fire
mil på ett bein etter å ha vrikket ankelen langt inne på
Finnmarksvidda.
– Det glemmer jeg i hvert fall ikke, stønner han imellom
tråkkene.
– Ikke minn meg på det nå. Den tar vi på gamlehjemmet.
Vi var på en løpetur langt innover vidda i regn og tåke da
Lasse plutselig sklir på en stein og vrikker venstre ankel.
Den blir hoven og smertefull. Han biter tenna sammen
og forserer både myrer og elver på ett bein i timesvis. En
kraftanstrengelse uten like. Men han klarte det – nok en
gang.
Samtidig som Lasse og jeg drev våre noe ekstreme
viddeløping, lagde vi en spørreundersøkelse i Altaområdet angående helbredelse ved hjelp av overnaturlige evner. Vi ville se hvor mange som benyttet seg av
okkulte behandlingsmetoder – og hvorfor? Tallet var så
overraskende høyt at det ble førstesidestoff i både VG og
Dagbladet. Ja, til og med Aftenposten. Tidsskrift for Den
norske lægeforening offentliggjorde rapporten og kommenterte den på lederplass.
Når Norsk Gallup Institutt skulle sammenligne tallene
med landet for øvrig, viste det seg at altaværingene ikke
var mer overtroiske enn andre. Ballongen om de overtroiske altaværingene sprakk, og det ble slått fast at langt
flere enn det man var klar over, søkte alternative
behandlingsmetoder.
Vi ønsket også å snakke med dem som «helbredet».
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Og vi havnet til slutt i teltet til selveste guruen, Mikkel
Gaup fra Eiby utenfor Alta. Han var den gang kjent fra
både ukeblader og dagspresse. Utenfor teltet var det
lang kø med utålmodige pasienter. Men Gaup tok seg
god tid da han skjønte at dette havnet i avisspaltene. Før
vi skulle gå, ropte han på datteren sin som han ønsket
skulle hilse på oss. To legestudenter som skulle prøve å
kartlegge samenes helbredende evner var spennende.
Men da stakk kona hodet inn gjennom teltduken og
fortalte at datteren var dratt til tannlegen pga tannpine.
På den andre siden av teltet ventet alvorlig syke mennesker med sterke smerter på sin store «helbreder».
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En spørreundersøkelse av
Lasse og meg om helbredelse med overnaturlige
evner skapte debatt. Vi
snakket også med Mikkel
Gaup fra Alta

Lasse og jeg startet også det såkalte Viddeløpet i 1975.
En strekning på rundt 25 km over deler av vakre

Etter å ha krysset
Finnmarksvidda non-stop i
1975 grunnla Lasse og jeg
«Viddeløpet» – en strekning på 25 kilometer
gjennom fantastisk natur.
Foto: Finnmark Dagblad
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Finnmarksvidda som endte i Masi. Løpet ble arrangert av
Masi I.L. og Finnmark Dagblad.

aster sammen med Lasse og meg syklet jorden rundt på
80 dager.

Her kunne man trimme i naturskjønne omgivelser og få
både gull-, sølv- og bronsemerke etter antall deltagelser.

– Dere kommer aldri fra den sykkelturen med livet i
behold, ble vi fortalt da vi la planer om å følge i Phileas
Foggs fotspor – jorda rundt på 80 dager – og tusenvis av
kilometer i alle fem verdensdeler.
– En sånn tur overlever man bare med en god porsjon
flaks, sa en venn til meg. Alle kommer ikke frem i live.
Og han fikk nesten rett.

Den ene bratte bakken etter den andre slynger seg
oppover fjellsidene som aldri tar slutt. Store, spisse
steiner stikker opp mellom hjul og leire. Dette er ingen
vei for sykler, men en dårlig kjerresti. Sykkelen får masse
juling og det gjør vi og. Vi har klatret fra tropisk regnskog
langt nede i dalen og opp mot rismarkene som ligger lagvis oppover. Vi er i Kina. Året er 1998. Et land vi egentlig
skulle sykle 13 år tidligere – i 1985 da en gruppe entusi-

I Kina forsvant veien i leirras både foran og bak oss.

Opp de steinete bakkene i Kina kommenterte Lasse
nettopp at dette begynte å nærme seg forholdene i India
da veien vi syklet på bare forsvant. Et voldsomt troperegn
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vasket like godt bort veien. Men vi overlevde. Ja, alt gikk
faktisk bra helt til vi kom til USA.
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Dere kommer aldri tilbake
i live, sa en venn – om
turen vår rundt jorda på 80

I Arkansas ble to syklister i vår gruppe påkjørt av en
kvinnelig sjåfør som ikke visste hvor brei en amerikansk
bil egentlig er. De to ble alvorlig kvestet og nesten drept.
Det var bare fire dager igjen av sykkelekspedisjonen.
Noen minutter før påkjørselen sa en av deltagerne i
gruppa at nå kunne han sykle med brukket bein resten
av turen etter å ha lurt alle farer i 76 dager. Fem minutter
senere smeller det. Han som sa det, kom til Norge noen
uker senere med hoftebrudd.

dager. Han fikk nesten rett.
Her ligger Arnljot med
hodeskader.

I Kina forsvant også veien. Leirras truet hele ekspedisjonen. Veier ble stengt både foran og bak oss. I enkelte tilfeller åpnet de veien slik at vi kunne passere før neste
ras stengte den igjen. Slik levde vi som katt og mus med
naturens uforutsigbarhet. Vi visste at vi kunne tape plutselig og dramatisk. Men det drev oss bare videre. Jo
verre forhold, jo mer tente ble vi. Om kveldene krysset vi
fingre. Men regnet fortsatte. Elver var i ferd med å gå
over sine bredder. Kinas leire som hadde skaffet dem
status som en av de største porselensnasjoner, var i ferd
med å knekke oss. For oss en mektig og merkelig motstander, men reell nok. Dagene gikk med styrkeprøve
langs Silkeveien. I Den røde hærs fotspor skulle vi erobre
den strekningen Mao erobret 50 år tidligere.
Lasse ligger og strekker ut musklene på en jernseng i en
av landsbyene oppe i fjellene i Kina.
– Veien er målet, sier han og stirrer i taket. Selv eksossky og stinkende røyk har sin sjaman. Hvert tråkk er ikke
bare et tråkk nærmere målet. Det er et tråkk i en evighetssirkel. Forrige tråkk er alltid historie mens neste
tråkk er fremtiden. Nuet er selve tråkket.
– Er du sliten? spør jeg litt bekymret.
– Nei, setter bare ting i perspektiv.
– Du skjønner, Asle – det er en mening i å sitte slik på
sykkelsetet og klatre som fjellgeiter. Vi graver oss dypere
inn i oss selv og får tid til å se inn i vår egen forunderlige
verden.

Knut sa han kunne sykle
resten av turen med brukket bein, i forbindelse med
jorden rundt på 80 dager
på sykkelen. Fem minutter
senere smeller det og han
brekker lårhalsen. Vi
hadde kun 4 dager igjen av
ekspedisjonen.
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Frokost bak en søppelplass
i India glemmer man aldri.

«India er det mest usedvanlige landet sola møter
på sin ferd,» skrev Mark
Twain på 1800-tallet.

Jorda rundt på 80 dager på
sykkel var racing for research. Lasse og jeg undersøkte hvordan kroppen
reagerte under sterke fysiske og psykiske belastninger.

– Husker du da vi gned søvnen ut av øynene bak en
søppelhaug på veien til Agra, da var ikke et lønnsoppgjør
mye verdt. Ikke morgenavisene heller. Vi var midt oppi
de største begivenhetene. Tusenvis av mennesker på
randen av sultedøden. Tusenvis av mennesker som led.
Tusenvis som aldri hadde hatt noe hjem. Og tusenvis
som aldri hadde kjent trygghet eller visste hva en seng
var. Det nyttet ikke å snakke om Titanics forlis til dem –
hvor over 1200 mennesker omkom. De 1200 hadde allerede tapt livskampen og fått sitt forlis før vi var ferdige
med frokosten. Nyhetene var her og nå.
– Så vidt jeg kan bedømme er intet latt ugjort, verken av
mennesker eller natur for å gjøre India til det mest usedvanlige landet sola møter på sin ferd, skrev Mark Twain
på 1800-tallet. 100 år senere er India like fascinerende.
Og sola møter hele tiden nye land og får en rekke inntrykk på sin vandring mot vest. Men sola lukter ikke
damp og stank som tar kvelertak. Og råtten, stillestående luft som etser seg inn i neseborene. Det gjør vi.
Som sykkelryttere er vi ikke utenfor og betrakter virkelig-
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heten. Vi blir som sugd inn i de innfødtes verden hvor tilsynelatende bare sykkelstyret skiller.
Lasse stirrer i taket på to store salamandere som har forvillet seg inn. De slår seg til ro. Har funnet tryggheten
bak lampa.
– Tenk om de satt og hørte på og skjønte hva vi sa? sier
Lasse plutselig. Ja, tenk om de visste vi kom fra Norge.
Man kan jo aldri vite. Vi har våre forutsetninger og de har
sine. Men kjenner vi deres?
Vi har lenge syntes at gjøken er så ille fordi den la sitt
eget egg i andres reir og ikke tok vare på eget avkom.
Gjøken har til og med fått det negative klistremerket –
gjøkunge – hengende ved seg. Nå vet vi at gjøken slett
ikke er noen dårlig mor. Den drar i forveien – nesten på
den andre siden av jorda for å lage hus til barnet sitt
som kommer etter og finner moren sin som den aldri har
sett. Den navigerer rett på det treet moren sitter i. Ville
menneskene klart noe tilsvarende? Hvem som er mest
briljant av levende kryp på jorda, kommer an på øynene
som ser. Dyrene har mer å lære oss enn det vi vil innrømme. Vi har mistet noe på veien fra da vi selv krøp på
fire.
– Forresten, de salamandrene, Lasse, de kan sikkert ha
noe å lære oss.
– Skru av lyset og god natt!
Mot toppen av et slyngende mareritt neste dag har vi nok
med å hive etter pusten. Lufta er behagelig ren. Vi er
ennå i Kina. På det høyeste punktet på ruta.
– Det er godt å være på toppen, kommenterer Lasse med
et ironisk smil.
– Så synd at det alltid blåser der, kommer det fra en av
de andre. Og så fører det bare en vei – nedover. På godt
og vondt.
Lunsjen inntas på en fortausrestaurant lenger nede
i dalen. Hundrevis av kinesere samles rundt og stirrer.
Hvem er de gærningene i kondomdrakter med hjelm på
hodet, ser jeg de tenker. Det er som å sitte i et utstil-

lingsvindu. Det er altså slik en superkjendis må ha det.
Først jobbe dag og natt for å komme seg opp, for så å
hate tilværelsen når målet er nådd. Tro om dyrene ville
funnet på noe slikt – eller er de for intelligente til det?
– Det må være et av de mange paradoksene i livet, sier
Lasse.
– Det går langt over min forstand og langt inn i prestens
– som bestefar pleide å si.
– Nå lengter jeg til Majavatn, fortsetter Lasse. Der
granskogen kledte veien mil etter mil. Og jeg lengter til
min ensomme ferd på sykkel fra Oslo til Alta – 2000 km
uten søvn. Det mest fascinerende var at så mange sa at
den turen var umulig å gjennomføre. Men hvert tråkk og
hver meter gjorde til slutt ferden mulig. Inntrykkene underveis var konstante øyeblikk. Mens jeg får en svær risbolle i fanget her i utstillingsvinduet i Kina, må jeg tenke

I mål etter 1000 kilometer
non-stop. Sammen med
medhjelperne, Jon Bjarne
og Sissel.
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Trettiniogenhalvtime på sykkelsetet var heller ingen spøk
da Lasse og jeg syklet Oslo-Mosjøen – 1000 km uten
stopp – i 1986. Her i myldret av mennesker i Kina lengter
Lasse til Majavatnets ensomme strekninger. Om vi noen
gang i endorfinrusen kan ha syntes å ha vært litt
smågærne må være da Lasse, etter å ha syklet 300 kilometer i Australia, ba om tre liter is som han gaflet i seg
på to minutter og ba om en ny. Eller da vi syklet Den
Store Styrkeprøven for første gang i 1981.

Skrubbsulten etter nesten
40 timer sammenhengende på et sykkelsete.
Fire år tidligere hadde jeg
syklet Oslo - Alta, en strekning på 2000 km, uten å
sove. Det tok syv dager og
ble Guinness-rekord i
utholdenhet.

på ho dama i Levanger hvor jeg bestilte en dobbelporsjon pølserett med drikke. Det var sent på kvelden og jeg
skulle fortsette å sykle utover natta. Da jeg kom til luka
for andre gang og skulle bestille det samme om igjen,
klappa ho luka igjen rett foran nesen på meg og sa at no
var det stengt – ei halvtime før stengetid. Jeg så angsten
i kvitauget. Jeg måtte sikkert fortone meg som et sultent
monster med rødskutte øyne etter 70 mil uten søvn.
Noen dager senere ringte jeg hjem fra Narvik. Der fikk
jeg beskjed om å raske på. En slektning var død i
Sarpsborg og jeg var den eneste de visste som kunne
kjøre Alta–Sarpsborg uten søvn. Var jeg blitt et monster
for dem der hjemme også?
I folkehavet i Kina søkes kontrastene på ensomme ferder
for å skaffe en slags balanse. Selv det mest ekstreme må
ha en balanse.

Lasse kom innom meg kvelden før og sa at i morgen sykler vi Trondheim-Oslo. At jeg ikke hadde syklet noe det
året og at bare de høye girene fungerte, syntes ikke
Lasse var noen god unnskyldning. Neste dag startet vi fra
Trondheim i 20 varmegrader og sommerklær. Vår følgebil
forsvant i køen. Den så vi aldri mer igjen. Heller ikke det
nødvendige utstyret som var i bilen da temperaturen
sank under null på Hjerkinn. Dama i følgebilen som jeg
hadde hyret, hadde tydeligvis ikke sin sterke side bak et
bilratt i kø. Hennes styrke lå på et annet plan. Kortbuksa
og den kortermete skjorta lå som klistret på kroppen
i sluddbygene. Da burde vi ha stoppet sammen med de
tusen andre som brøt og som sikkert hadde både klær
og følgebil. Lasse var så frossen, våt og stiv at han ble
forsøkt båret av sykkelen på en av matstasjonene. Da
glefset han til at han skulle da f... ta meg sykle til Oslo så
lenge han klarte å sitte på en sykkel.
– Skal jeg noen gang se Oslo igjen, så blir det fra sykkelsetet, sa han så bestemt at ingen torde protestere.
Like ved siden av – på samme matstasjon – lå en som
definitivt ikke kom til å se Oslo igjen fra sykkelsetet.
Han lå og himlet med øynene mens kona fortvilet ropte:
– Arthur, Arthur, kjenn du mæ ikkje igjen?
Lasse var litt av et syn der han skalv seg frem – blåhvit
i ansiktet og vassende i snørr og tårer. Som Aukrust i
Bror min, syklet han med masse avispapir på brystet for
å holde på varmen. Jeg var nok ikke stort bedre selv. Men
Lasse hadde trange sykkelsko. Sånn luksus hadde ikke
jeg. Jeg syklet i joggesko som akkurat der og da var en
fordel.
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Lunsj, ropes det forfra. Nå skal det smake med mat. Vi er på vei opp Andesfjellene.
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Hva er det som driver en frem i en sådan stund? Er det
angsten for å tape eller gleden av å vinne eller begge
deler. Eller det unike øyeblikket å rulle over mål og vite
at dette gjør nesten ingen etter deg? At Lasse i kveldsmørket på slutten av turen kapret en paraply fra en altfor
nysgjerrig tilskuer for å fikse kjeden, forteller om en kriger i nød. Fyren med paraplyen ble så forfjamset og sint
at han ikke fikk frem et eneste ord da Lasse vred sølvspissen på paraplyen knasende mot kjeden. Men hva
gjorde vel det. Han fikk kjeden på plass og bedre nytte
har nok den paraplyen aldri gjort tidligere. Så da så. At
ikke mannen fikk frem et eneste ord, kan han bare være
glad for. Lasse var ikke i det snakkesalige hjørnet
akkurat da. Dette våte øyeblikket har sikkert gått i minneboka til flere enn oss.
Vi glemmer en dag. Vi glemmer ei uke, ja, en hel måned.
Men vi husker sekundene fra et møte mellom en sykkelkjede og en paraply. Dette er et av livets paradokser. Det
er ikke det viktige vi husker, men det spesielle. De store
øyeblikk behøver verken å være fornuftige eller matnyttige. Store øyeblikk er nærhet.
– Lunsj, ropes det forfra. Følgebilen har dekket et vakkert
matbord på en liten utkikspost over Andesfjellene. Nå
skal det smake med mat.

Like før målpassering etter jorda rundt på 80 dager. I 2005
er det 20 år siden. Vi hadde akkurat sagt nei til å møte Bill
Clinton etter ulykken i Arkansas hvor han var guvernør. Vi
måtte videre og takket nei. Syv år senere var han president
i USA.

Kapittel 2

Fragmenter fra en
barndom
«Et skrik skjærer seg inn i øret. Jeg er våken på sekundet. Samtidig hører jeg lyden av forvridd bambus. Ute
raser stormen. Mens jeg vrenger meg ut av soveposen,
forsterkes ropene gjennom stormkastene. Det er mørkt.
Stummende mørkt. Idet jeg er kommet meg på knærne,
kjenner jeg teltstanga skjærer mot høyre skulder.
Skrikene blir mer og mer intense og jeg forsøker å presse
imot den blytunge stanga. Bambusen på kortveggen har
tydeligvis røket. Hundrevis av kilo snø presser oss nå
mot teltbunnen. Agnar er fastklemt i det ene hjørnet og
Roar er også delvis fast i det andre, mens Jan Morten
sitter fast i posen under meg. Jeg står fortvilet og presser
imot av alle krefter. Nå gjelder det, tenker jeg. Klarer jeg
ikke dette, er vi fortapt alle sammen. Dæven om vi skal
dø her. Jeg tenker på Elin, Geir-Åge og mor min. Jeg må
klare dette. Min mor vil ikke klare det hvis jeg blir borte
nå.»

Grønland: Det er ingen
spøk å krysse grønlandsisen vinterstid med
Nansens utstyr. Nansen
gikk på ski over Grønland
om sommeren.

Jeg er ekspedisjonsleder over Grønland i Nansens fotspor og utstyr. Året er 1988.
---------

Jeg våkner med en sitrende følelse i kroppen. Ligger bare
og gleder meg til at lillesøster skal gi lyd fra seg. Vi deler
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Teltet kollapset midt på
natta i 40 kuldegrader og
full storm. Vi var sekunder
fra å omkomme.
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Ekspedisjonen på
museum. På
Toppidrettssenteret i Oslo
er vår ekspedisjon over
Grønland havnet på permanent utstilling i
Nansens stua.
Ekspedisjonen er også
utstilt på andre steder i
Europa.
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I ettertid måtte jeg forklare
hvorfor det nesten gikk
helt galt natt til 1. påskedag i 1988.

Mamma og jeg i lykkelige
dager – 17. mai 1955.
Før tragediene begynte å
ramme oss.

rom, hun og jeg. Det har vært noen spennende dager
etter at mamma kom fra sykehuset med et helt levende
lite vesen. Jeg har bare hatt Bell, katta vår, å kose med.
Tenk at jeg nå har fått en søster som jeg kan klemme på.
Det er så stor stas at jeg nesten ikke har råd til å sove.
Hun er nesten bare min. Derfor deler vi også rom sammen.
Jeg hører det første gryntet og litt svak fomling oppi
vogga. Deretter fullt skrik og hyl. Jeg spretter opp i en fart
og stryker henne på kinnet. Da roer hun seg. Kanskje
hun er redd? Eller sulten? Jeg finner smokken. Hun suger
først litt og kaster den vekk. Det kom ingen mat. Jeg finner smokken fort. Jeg vil ha henne for meg selv en liten
stund til. Men så våkner mamma i rommet ved siden av.
– Elin er sulten, sier hun. Hun roer seg straks hun får
pupp. Klemmer seg inntil mammas bryst og suger i vei.
Jeg stryker henne over håret – noen viltre småtuster.

Det blir en fin dag. Sommer og varmt ute. Elin, som bare
er noen uker gammel, ligger i skyggen og sover, mens jeg
leker ved siden av. Av og til må jeg titte inn til henne
under myggnettingen for å se hvordan hun har det. Jeg
lurer meg til å ta borti henne uten at hun våkner. Så står
jeg og ser på henne – bare ser på henne. Hun er verdens
vakreste baby.
Det blir en ny kveld. Elin får sitt vanlige kveldsbad før
hun smøres og pudres inn. Så godt som hun lukter. Jeg
kysser henne på kinnet. Så legges hun trøtt og mett
i vogga.
Neste morgen ligger jeg og venter som vanlig – med den
samme gode sitrende spenningen i kroppen. Venter på
det første lille gryntet. Snart må hun våkne. Jeg er utålmodig. Jeg kaster forsiktige blikk mot vogga. Den står
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helt stille. Hun skal bare lure meg, tenker jeg, og trekker
dyna godt over ansiktet. Så tar jeg dyna tilbake og venter
og venter. Da jeg ikke klarer å vente lenger, står jeg forsiktig opp og ser at hun ligger helt stille og sover. Jeg
legger meg i sengen igjen og venter litt til. Snart må hun
da våkne.
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kista. Det kommer noen menn og tar bort plankene. Kista
senkes sakte mot dypet. Jeg går helt frem til kanten og
stirrer etter kista. Inni der ligger altså lille Elin. Jeg vil
ikke slippe blikket. Jeg vil ikke gå. Øynene er hovne av

Jeg står opp igjen. Går til vogga og ser at hun fremdeles
ligger helt stille og sover. Jeg bøyer meg ned til henne for
å kysse henne på kinnet. Jeg blir helt stiv av skrekk. Hun
er kald. Jeg tar hånden og skal stryke henne. Hun er helt
kald og stiv. Jeg står noen sekunder helt urørlig. Får ikke
frem et eneste ord. Så hører jeg at jeg selv roper pappa,
pappa. Jeg er helt hysterisk. Pappa og mamma kommer
stormende inn på rommet og ser lille Elin ligge urørlig
i vogga. Pappa tar lille Elin ut av vogga, løfter henne opp
og rister henne mens han roper Elin, Elin. Men hun svarer ikke. Hun er som ei stor dokke. Han legger henne tilbake. Alle gråter. Opplevelsen var så sterk at selv i dag
føles det som det hele skjedde i går.
Jeg går tilbake til vogga og klemmer henne inntil meg.
– Hvorfor? Hvorfor? roper jeg. Du var jo min, bare min.
Jeg vil ikke slippe henne. Til slutt må mamma og pappa
nærmest slite meg løs. Min bestefar, som bor i rommet
ved siden av, står i døra med tårer i øynene. Han tar meg
inn til sitt rom.
De neste dagene er som tåkedotter. Det er sommer og
varmt ute, men jeg føler ingen glede ved det. Jeg hører
de andre barna leke i nabolaget, men jeg vil ikke dit. Jeg
vil bare være alene. Helt alene.
Opp mot kirkegården ser jeg de grønne trærne vaje mot
den blåe himmelen. Rundt meg går mange mennesker.
De er helt tause. Jeg hører kirkeklokka slå. Vi har vært i
kirka hvor presten snakket og folk sang. Nå gikk presten
foran mot kirkegården. Han stopper ved en haug med
grus. Ved siden av er det en dyp grøft. De voksne synger
og den lille kista legges på noen planker over den dype
grøfta. Presten tar en liten trespade og kaster sand på

gråt, tårer og fortvilelse. En femåring opplever sin første
store sorg. Året er 1956.
– Geir-Åge, Geir-Åge.
Alle løper rundt og roper for å finne broren min. Jeg så
ham for bare noen minutter siden. Plutselig er han som
sunket i jorda. Vi hadde lekt sammen i ettermiddag. Kjørt
rundt med småbilene våre. Så kom han stolt og viste at
han hadde klart å knuse et yttervindu til kjelleren. Jeg
ble sint og ba ham ryke og reise. Han ble redd og løp av
gårde. Et par minutter senere angret jeg voldsomt på det
jeg hadde sagt, for han var jo det kjæreste jeg hadde.
To år etter at jeg hadde mistet lillesøsteren min, hadde
jeg fått en lillebror. Han var nå 3 år og jeg 9 år. Vi delte
alt – også seng. Jeg leste for ham om kveldene. Han lytt-

Elins begravelse. Opp mot
kirkegården så jeg de
grønne trærne vaje i vinden mot den blåe himmelen. Her står jeg sammen
med mamma og pappa.
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Geir-Åge og jeg da livet var
herlig å leve.

D e t u m u l i g e ta r l it t l e n g r e ti d av A s l e T. J oh a nse n

et og spurte. Han var min beste kamerat. Når jeg kom fra
skolen, kom han løpende imot. Fra han var bitteliten gikk
jeg rundt og trillet på ham. Om vinteren ble han pakket
inn i saueskinnspose og satt på en spark med hjemmelaget finerseng. Bestefar hadde stått for den. Der sov han
trygt mens jeg sparket av gårde. Om sommeren ble han
plassert i en vogn som jeg hadde med meg overalt.
I venneflokken var det kjent at Geir-Åge måtte jo være
med. Og slik ble det.
Jeg hadde flere ganger kjent på angsten ved tanken på å
miste ham. For meg var det en umulig tanke. Det var
intet liv eller fremtid uten Geir-Åge. Vi bodde en knapp
mil utenfor Alta sentrum, uten nærbutikk. Skulle vi ha
iskrem en varm søndag, måtte vi sykle til Narvesenkiosken på Elvebakken 7 km unna, og så skynde oss tilbake langs humpete grusvei. Var vi heldige satt pinnen
fremdeles fast i isen. Var vi litt uheldige lå isen, pinnen
og sjokoladen og fløt i posen. Det var den iskosen.

Det var en slik varm sommerdag at jeg punkterte med
isen i en pose på sykkelstyret. Da jeg kom hjem med
isen flytende i posen, satt lillebror og gråt. Ikke fordi isen
var ødelagt, men fordi han hadde savnet meg.
Geir-Åge var en usedvanlig gløgg liten gutt. Han hadde
lært seg flere sanger som han fremførte med klar og ren
barnestemme. Bare for et par dager siden hadde han
sittet på trappen og sunget det er moro å være frøken det
er artig å høre gjøken når det våres. Nå drev jeg og lærte
ham sangen om lillebror av Alf Prøysen. Vi hadde våre
hyggestunder som ingen andre fikk være med på.
– Geir-Åge, Geir-Åge, ropes det overalt. Naboer er kommet til. Sammen med mamma og pappa løper de rundt
og leter. Jeg løper fortvilt rundt i alle retninger. Gråter og
roper. Hvor i all verden kan gutten være, hører jeg de
voksne kommenterer. Dette er en fredagskveld midt i mai
hvor løvet er i ferd med å sprette ut. En deilig vårdag som
Geir-Åge og jeg – hånd
i hånd.

Geir-Åge og jeg på
hjemmelaget farkost.
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Geir-Åge og jeg måtte bare
se på hverandre litt.

Geir-Åge var en usedvanlig
gløgg gutt. Her bare noen
dager før ulykken. 16. mai
leste jeg om tilsvarende
ulykke i avisen og tenkte
på Geir-Åge. Tre dager
senere ble han rammet.

plutselig er forandret til et mareritt.
Angsten stiger i meg. Jeg kan jo ikke miste lillebroren
min. Vi må jo bare finne ham. Det letes i hus og uthus,
under trapper og bak alle mulige hjørner. Tomten vår
grenser til sjøen og flere personer har løpt dit for å se
langs strandkanten. Fra huset til sjøen er det rundt 100
meter. I Finnmark er ikke alltid snøen borte i midten av
mai. Denne våren lå det fremdeles et belte av snø mellom huset og sjøen. Hvis han ikke er ved sjøen og ikke
i noe uthus eller alle tenkelige og utenkelige rom i nærheten – hvor er han da?
Det er fremdeles bare minutter siden han forsvant og det
er en stor gjeng som leter. Inni meg nærer jeg håpet om
at alt er i orden. Jeg må få sagt unnskyld til ham så fort
som mulig og be om tilgivelse. Jeg mente jo aldri det jeg
sa. Det må han få vite. Jeg ber til Gud om at noen må
finne broren min og at det ikke har hendt ham noe.
Innimellom håp trenger de mest grufulle tanker seg frem.

Men det kan ikke være mulig, prøver jeg å si til meg selv.
– Se der borte, hører jeg noen roper.
– Hvor? tenker jeg og snur meg rundt.
– Det er hull i snøen, ropes det tilbake. Hull i snøen,
tenker jeg med lettelse. Da driver han altså allikevel og
leker med oss. Jeg kjenner flere tonn lettelse og en brusende følelse i kroppen mens jeg stormer bortover. Jeg
lengter helt sinnssykt etter å kaste meg rundt halsen på
ham og si tilgi meg – du vet jeg ikke mente det sånn.
– Geir-Åge, Geir-Åge, roper jeg mens jeg løper.
Samtidig står min gammelonkel på trappa i huset nedenfor og roper at det kan da vel ikke være brønnen.
– Brønnen? Det er vel ingen brønn her? Alle har jo for
lengst fått beskjed om å fylle igjen gamle, ubrukte brønner. Men det viser seg at min gammelonkel aldri har fulgt
det påbudet. Der er en brønn. Og toppen av den er borte.
Derfor dette svarte hullet i snøen. Når jeg kommer nærmere, ser jeg noen små spor i snøen som stopper ved det
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– Lever han, lever han, roper jeg til de voksne. De er helt
tause. Han blir lagt på magen. Det renner vann ut av
munnen. Ingen vet hva de skal gjøre. Alle står lamslått
og handlingslammet. Kommer ikke legen snart? – Gjør
noe, roper jeg i fortvilelse. Han kan ikke dø. Han kan
ikke dø. Skjønner dere ikke det. Noen løfter, snur og rister på ham. Han legges ned igjen på magen. Det kommer
mer vann ut av munnen. Ellers skjer det ingenting.
Mamma og pappa holder rundt meg. De gråter sammen
med meg. Stua er full av folk, men ingen vet hva de skal
gjøre med Geir-Åge. Men hvor blir det av legen? Vi klamrer oss til håpet. Når han endelig kommer, så viser det
seg at han har punktert med bilen på den samme hullete
grusveien som jeg gjorde med iskrem på styret.

svarte hullet. Jeg kommer dit samtidig med noen voksne.
Et par meter der nede ser jeg Geir-Åges lue flyte i vannet.
Jeg står bare og stirrer. Jeg er i sjokktilstand. Den grønne
lua som jeg hadde knytt rundt hodet hans. Her lå han
altså. Fanget i en brønn som nesten ingen visste eksisterte. Geir-Åge var så klok og forsiktig at han ville aldri gått
der hvis han visste det var en brønn. Han har tilfeldigvis
passert akkurat over stedet. Og det tynne, våte snølaget
dekket den råtne brønnen som ikke klarte å bære vekta
hans.
En av de voksne får ham opp i en fart. Løper mot huset
med Geir-Åge på armene. Jeg løper ved siden av helt forvirret. Selv om det har føltes som timer, kan han ikke ha
ligget der mange minuttene. Pappa løper for å ringe etter
lege. Geir-Åge er blåhvit i ansiktet – og lydløs. Ikke et skrik
– ingenting. Han blir båret inn i stua og lagt på divanen.

Legen kan ikke gjøre noe. Det er gått over en halv time.
Det er for sent. Når stemmen hans sier, – dessverre gutten er død, raser hele min verden sammen der og da. Jeg
står stivt og stirrer på Geir-Åge mens det siver vann ut av
munnen på ham. Det var så mye jeg skulle fortalt ham.
At jeg ikke var sint på ham. At det var ikke sånn jeg
hadde ment det. At jeg angret så veldig, veldig på det jeg
hadde sagt. Jeg mente aldri å be ham ryke og reise. Det
måtte han jo skjønne. Nå fikk jeg aldri be om tilgivelse.
Mens tårene triller går jeg bort til Geir-Åge, klemmer ham
inntil meg og hvisker: – Tilgi meg. Så løper jeg ut. Jeg vil
vekk, bort fra alt. Noen voksne løper etter meg. Men jeg
er utrøstelig. Jeg vil ikke trøstes. Jeg tok på meg alt
ansvar for det som hadde skjedd og sa det var min skyld.
Og alt dette bare på grunn av et knust vindu. Jeg holdt på
å bli gal av tanken på det.
Legen ga mamma og pappa beroligende medikamenter.
Jeg fikk ingenting. Det fantes ikke krisepsykiatri den
gang. I alle fall ikke i Finnmark. Vi måtte klare oss selv så
godt vi kunne.
Som anestesilege mange år senere vet jeg at Geir-Åge
kunne vært reddet om alt hadde blitt gjort kjapt og riktig
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Livet måtte bare gå videre
alene. Som 10-åring satte
jeg opp motto på døra til
rommet mitt: Alt er mulig.
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Akkurat her mistet jeg lillebroren min 19. mai 1961.
Min mor føler at hun har
fått noe av Elin og Geir-Åge
tilbake gjennom barnebarna Daniel og Saga. Her
står vi på dagen 33 år etter
ulykken.

etter at han ble tatt opp fra brønnen. Men den gang var
ikke førstehjelp utbredt på samme måten som i dag.
Geir-Åge falt i iskaldt vann og lå der i bare noen minutter. Om man umiddelbart hadde fylt lungene hans med
luft, kunne det vært nok til at han kanskje hadde begynt
å puste selv. Eller man kunne fortsatt med munn-tilmunn-metoden inntil legen kom. Antagelig hadde han
begynt å puste før den tid. Hjertet hans slo ganske sikkert etter bare noen minutter i vann. Men det var det
ingen som sjekket. Men da han ikke fikk luft i lungene,
stoppet det etter hvert.
Alle var i sjokk. Faren min hadde ikke lyst til å leve. Han
foreslo at vi alle bare skulle dø. Det var ingen vits i å leve

lenger uten Geir-Åge. Han hentet frem en stor kniv som
min mor måtte lure unna og gjemme bort. Vi lagde en
gulvseng og prøvde å ligge sammen. Men ingenting nyttet. Alt var svart og håpløst. På min første skoledag
hadde jeg sagt at jeg ikke skulle være borte en eneste
dag på barneskolen. Det hadde jeg klart i nesten tre år.
Men nå ble jeg borte fra skolen i over tre uker.
Den dagen Geir-Åge døde, døde også noe inne i meg. Om
nettene stod jeg og så ut gjennom vinduet utover sjøen
og fjellene. Jeg fant en slags ro i å fange blikket mot noe
langt der borte – der hav og himmel møttes. Jeg sa til
meg selv at jeg etter dette aldri mer kunne komme til å
bli lykkelig igjen. Det var ikke lenger noen sitrende vår
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i lufta. Alt var svart, også de varme solstrålene. Jeg visste
ikke hvordan jeg skulle kunne klare å komme videre.
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Som skøyteløper nådde jeg
aldri til topps. Det beste
var to sølvmedaljer fra EM ,

Året er 1961.

NM-gull fra 500 og 1500meter og en 4. plass fra VM

Det er en iskald vinterdag i februar. Fred Anton Maier er
nylig blitt olympisk mester på 5000 meter. Jeg har nistirret på fjernsynet som kom i hus for bare noen uker
siden. Før var det Knut Bjørnsen og radioen som styrte
helgene. Nå kunne vi se det. Mens de siste bildene fra
5000-meteren i Grenoble ruller over skjermen, tar jeg
spade og et par reimskøyter og går med kurs mot elva.
Nå vil jeg bli skøyteløper.

på 500 meter.

Det er bitende kaldt ute. Under 20 grader og en lei vind.
Jeg grynner til knærne i snø den knappe kilometeren til
elveleiet. Selv med varme vinterklær kryper kuldegradene inn mot kroppen. Skogen er hvit av frosten som har
klort seg fast. Jeg skufler meg nedover til isen og lager en
liten stripe. Men den fyker fort igjen. Etter noen skøytetak må jeg til med spaden på nytt. Og slik holder jeg på
til mørket kommer. Det er faktisk av og til for mye vinter
til å drive vinteridrett i Finnmark.

Det ble tre møter med
Alma Ata hvor jeg som en
av de første i verden gikk
under 2 minutter på 1500meteren. Jeg deltok i fire
landskamper mot Sovjet.

Møte med tidenes skøyteløper, Eric Heiden. Året

Neste helg drar jeg grytidlig. Da klarer jeg å lage en liten
sirkel. Hele helga går til å måke bane og gå noen runder
før vinden igjen fyller banen med snø og jeg må måke på
nytt.
Jeg kjøpte brukte skoskøyter uten at mine foreldre visste
noe. Selv ikke min gamle bestefar som jeg hadde et nært
forhold til visste det. Han var av den gamle skolen hvor
trening og idrett bare var noe tull. I hans øyne var det
kun arbeid som var lønnsomt.
– Det blir ingen penger av å løpe rundt sånn, sa han til
meg en gang han så at jeg tok på meg joggeskoene for å
trene. Miljøet utenfor Alta sentrum hvor jeg kom fra, var
ikke spesielt interessert i idrett – og ikke i skolegang
heller. Skolen gikk under navnet «fjøset».
– Du blir ikke skikkelig mannfolk før du røyk og drikk, sa

etter dette bildet tok han
fem OL gull av fem mulige.
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nabokona til meg. Jeg følte av flere grunner at det var
best å holde mine skøyteplaner for meg selv. Jeg fant på
ulike unnskyldninger hver gang jeg snek meg til skøytebanen 13 km unna. Jeg syklet til og fra banen og hadde
full trening i skøytegruppa Bossekop Ungdomslag.
Da skøyteløpene startet utover vinteren og det dukket
opp en Asle T. Johansen på resultatlista skjønte ikke
mine foreldre noe. Var det noen flere i Alta med det
navnet? Og naboene skjønte heller ingen ting. Først da
det plutselig dukket opp et bilde av meg i avisen – som
favoritt til det nordnorske mesterskapet – sprakk ballongen. Da jeg året etter ble nordnorsk mester på skøyter, sa jeg til nabokona at jeg tar ikke min første dram før
jeg har deltatt i verdensmesterskapet på skøyter. Hun
skulte rart på meg og sa at det klarer du aldri.
Faren min ble plutselig svært interessert i idrett og støttet meg fullt ut. Til og med min gamle bestefar på nesten
90, som mente det ikke var lønnsomt å trene, satt klistret til radioen når jeg gikk. To år etter at jeg hadde startet
min skøytekarriere, ble min far alvorlig syk – 48 år
gammel. Akkurat da jeg trengte ham som mest. Jeg var
18 år og han var min største støttespiller. Knapt et halvt
år senere kom det telefon fra sykehuset i Hammerfest
om at han var blitt svært dårlig. Vi måtte komme. Samme
dag skulle jeg reise til junior-NM på skøyter på Oppdal.
Flyet gikk på ettermiddagen. Til Hammerfest er det 30
mil tur/retur. Dette var i januar måned hvor fjellovergangene er usikre.
Jeg måtte bestemme meg raskt. Skulle jeg vente til
mandag og håpe på at han overlevde helga. Valget var
i grunnen ikke vanskelig. Moren min og jeg kastet oss
i bilen og la av gårde over fjellet. Det var fokk og dårlig
sikt. Vi kjørte på grensen av det mulige.
På sykehuset blir faren min glad for å se oss. Han
klemmer meg inntil seg. Han vet også om NM. Jeg setter
meg på sengekanten og holder ham i hånda. Med begge
hender tar jeg rundt hans avmagrede venstre hånd som

tidligere var så kraftig og sterk. Han sier at det er ingen
vits for meg i å sitte her ved senga og vente på at han
skal dø. Han vil heller at jeg skal ut i verden for å leve.
Han vet hvor mye jeg har trent foran dette mesterskapet.
– Asle, du drar. Han legger begge hendene på mine og
ser meg dypt i øynene.
– Nå skal du leve videre. Livet er der ute. Jeg gir ham en
klem og løper ut.
Jeg kjemper en kamp med været, veien og tida på tilbaketuren. Sikten er dårlig i fokksnøen. I tillegg senker
mørket seg i sin ubarmhjertighet. Med pakking, taxi og
kamp om sekunder raser jeg de siste 7 kilometerne til
flyplassen. Der står min trener og tripper. De siste passasjerene er for lengst ombord. Han har bedt flyet vente
noen minutter. Hadde sagt at jeg hadde ringt og var like
rundt hjørnet. Han hadde begynt å kjenne meg.
Far min fikk høre resultatene av lørdagsløpene på TV.
Han fikk med seg at jeg lå på 3. plass etter første dag.
Det første jeg møtte da jeg kom hjem til Alta igjen, var
den genseren faren min hadde på seg på sykehuset. Den
var hengt opp på en knagg i gangen. Da skjønte jeg hva
som hadde skjedd. Han døde like etter at han hadde fått
med seg resultatene fra lørdagsløpene. Mor min sa at
han hadde smilt og sovnet inn. Hils Asle, var det siste
han sa. Jeg hadde mistet min beste støttespiller. Året var
1971.
Min bestefar klarte ikke tapet av sønnen sin og døde to
måneder senere. Tilbake satt to personer, min mor og
jeg, i et hus det kunne bodd seks personer i. Det ble tøft
for min mor som måtte begynne som vaskehjelp for at vi
skulle klare oss.

Kapittel 3

Morgendagen er i dag

Det var en oktoberkveld i 1979. Jeg var medisinerstudent
på Ullevål sykehus og var i ferd med å avslutte en runde
hvor jeg ut ifra ulike diagnoser snakket med pasientene
om bl.a. symptomer og behandling. Den siste pasienten
hadde fått den behandlingen som sykehuset kunne gi.
Han var 84 år, og på senga stod det R minus – resuscitering minus. Dvs. at om han ble akutt dårlig, ville det ikke
bli startet noen form for behandling. Han skulle få lov å
dø i fred. Han var med andre ord oppgitt av legene.
Mannen var skrøpelig fysisk, men svært så klar i hodet.
Vi hadde snakket om alle plagene, smertene og den
behandlingen han hadde fått. Prognosen var klar. Han
hadde kort tid igjen.

tilsynelatende smertefri – men slet innvendig med tankene sine.

Det var ikke de fysiske smertene som plaget ham mest,
men de smertene som ingen kunne behandle. Fikk han
bare nok morfin, forsvant alt kjødelig ubehag. Men de
eksistensielle, åndelige og psykiske smertene ble sterkere. Selv i sin fysisk smertefrie kropp slet han med
andre og sterkere smerter som ingen snakket om.
Kanskje ikke så rart da ingen kunne behandle dem. Men
de kunne kanskje lindres en del om noen tok seg tid til å
snakke om dem. Mannen lå der med sin morfinpumpe –

Jeg satte meg ned igjen. Det ble helt stille. Ute svaiet de
store eiketrærne, rolig og fredelig, og symboliserte trygghet. Like bortenfor så jeg akuttmottagelsen hvor ambulansene kom og gikk. Noen med blå lys, andre med
sirener. Atter andre kjørte sakte forbi mottagelsen og rett
til kapellet. Det var for sent. Bortenfor kapellet lå gravlunden. Når jeg til venstre også kunne skimte fødeavdelingen, var sirkelen komplett. I en slags «som livet går»sirkel var Ullevål sykehus en leverandør fra vogge til grav.

Kona, barn og barnebarn hadde nettopp gått da jeg satte
meg på sengekanten. Ute så jeg det gule høstløvet falle
i sin uforutsigbare vei mot bakken. Vi var ferdige med det
han hadde å fortelle en medisinerstudent. De nakne
fakta var unnagjort og jeg var i ferd med å gå da han ba
meg sitte litt til. I grunnen hadde jeg ikke tid. Jeg hadde
vært på sykehuset siden tidlig i morges og måtte nå
hjem for å lese. Idet jeg reiste meg tenkte jeg at det var
i grunnen han som hadde dårlig tid – og ikke jeg. I morgen kunne det være for sent for ham.
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Fra mitt vindu på Ullevål sykehus ble dette forsterket.
Som student hadde jeg havnet oppi episoder som ga livet
nye dimensjoner. Opplevelser som hadde gitt ettertenksomhet som man ikke kunne la være å bli påvirket av.
For et par uker siden kom en taxisjåfør kjørende til
mottagelsen med akutte magesmerter. Han hadde
akkurat avsluttet en tur og kunden hadde betalt.
Pengene lå på bilsetet. Det var fredags ettermiddag.
I stedet for å kjøre hjem til kone og barn, en god middag
og avslappende helg ble han tvunget til å kjøre innom
Ullevål en snar tur – som han selv sa. Det ble raskt konstatert at mannen hadde rumpert abdominal aortaaneurisme – sprukken hovedpulsåre. Mannen var storrøyker
og tykkfallen og viste få tegn til å ha brukt kroppen til
noe annet enn å sitte bak et ratt. Han ble raskt svært
dårlig. Det bar rett på operasjonsbordet. Deretter på
intensiven hvor kone og barn møtte opp senere på kvelden. Mannen døde i løpet av natten uten å ha kommet til
bevissthet.

– Og han som skulle innvie den nye garasjen i helga, sa
kona gråtkvalt. Neste uke skulle den mye Mercedesen
komme. Han hadde jobbet nesten dag og natt de siste
ukene for å sluttfinansiere garasjen. På mandagsmorgen var
jeg med på obduksjonen. Lungene var svarte av alle sigarettene. Hjertet stort og utslitt. Hovedpulsåra morken og full
av fett. Mannen var i midten av 40-åra. Kroppen dobbelt så
gammel. Men hans liv og drømmer var unge. Fredagen
deretter ble han stedt til hvile på gravlunden ved sykehuset.
En sirkel var sluttet.
Det var sikkert derfor jeg uka etter satte meg ned igjen på
sengekanten til den alvorlig syke mannen. I morgen kunne
det være for sent.
Stillheten hadde vart en god stund da han løfter sin ene
hånd og søker min. Han klemmer forsiktig. Han har tårer
i øynene.
– Takk, sier han stille og kremter.
– Jeg er så ensom, fortsetter han. – Ensom om mine tanker,
drømmer og smerter. Også døende mennesker har sine
drømmer. Han forteller om et liv hvor han måtte gifte seg
tidlig og jobbe for å skaffe familien en fremtid. Han drømte
om reiser, utdannelse og opplevelser. Det var så mye han
aldri fikk gjort. Kona ble gravid etter bare ukers kjærlighetsforhold. Den gang var det ensbetydende med to ting. Han
måtte gifte seg, slutte med studiene og få seg arbeid.
Han jobbet i en butikk mens han drømte om sivilingeniørutdannelsen som han aldri fikk fullført. Han ble til slutt avdelingsleder og dro til fjells de helgene han hadde muligheter.
Gikk i fjellet og tenkte på alt som hadde gått galt. Men
drømmene kunne ingen ta ifra han. På de åpne viddene
hadde de ingen grenser. Der følte han seg fri – samtidig
som alt var mulig i drømmene. Selv nå med døden ved
siden av seg i senga og som eneste nære venn, hadde han
ikke sluttet å drømme.

Ullevål sykehus – en
leverandør fra vugge til
grav.

– Hvem skal drømme for oss nå? sa Erik Bye da Thor
Heyerdahl døde. Det skal hvert enkelt menneske gjøre – for
seg selv. Hvert enkelt menneske er noe unikt med
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En dag møter vi alle
solnedgangen. Husk at
morgendagen er i dag.

fantastiske muligheter. Det er bare å ta dem i bruk. Andre
behøver ikke å drømme for oss.
Kona som nylig hadde forlatt rommet, kjente ikke sin egen
mann, utenom det hverdagslige og praktiske. Hun visste
ingenting om hva han hadde båret på av tanker, følelser og
drømmer. I flere tiår. Etter over 60-års ekteskap visste hun
ikke hvem han var.
Mannen stirret mot vinduet. Fanger de store eiketrærne med
blikket.
– Jeg husker disse. Som smågutt løp jeg utenfor gjerdet der
borte på et gult teppe av løv. De har ikke forandret seg mye.
Øynene er full av tårer. Han kremter, svelger og forteller. Jeg
holder begge hendene rundt hånda hans. Han blir fort ferdig med å fortelle om jobb og familie. Det tar litt lengre tid å
fortelle om opplevelsene utenom – turer på fjellet og de
åpne viddene. Men han blir aldri ferdig med å fortelle om
det han egentlig hadde lyst til å gjøre, men aldri fikk gjort.
Årene hadde rast av gårde. Jo eldre han ble, jo fortere.
Han snur seg og ser på meg. Fra et rynket og slitent ansikt
kommer det plutselig:
– Husk at morgendagen er i dag.
Kort fra en pasient som fikk hjertestans mens han så teaterstykket «Kunsten å overleve».
Jeg hadde legevakt på akutt- ambulansen i Oslo.

Neste morgen var han død.

Det å fylle 50 år er
ikke slutten på livet
– bare en ny
begynnelse.
Foto: Aftenposten

Kapittel 4

Når sekundene teller
Alarmen går. En liten gutt på fødestua i Brønnøysund er
i ferd med å slutte å puste. Gutten er bare noen timer
gammel. Kommunelegen ringer. Han virker stresset. Jeg
hopper i bilen. Fødestua ligger bare et par minutter
unna. Idet jeg ankommer fødestua, slutter han helt å
puste. Etter få sekunder begynner han å bli blå på leppene. Han får umiddelbart surstofftilførsel på maske og
bag. Det gjøres klart til intubasjon hvor han får et rør ned
til lungene. Det skal sikre kontroll over luftveiene. Han
får videre et lite kateter i ei blodåre slik at man kan gi
medikamenter intravenøst – direkte i blodet. Det kobles
til overvåkning hvor bl.a. blodtrykk, puls og surstoffmetning i blodet kan følges. Trykket faller og det blir gitt
væske og adrenalin. Etter kort tid er den lille gutten stabilisert og utenfor akutt fare.
Det blir rekvirert ambulansefly. Fire timer senere blir han
fløyet til Sentralsykehuset i Bodø av «fødselsteamet» ved
sykehuset. Dagen etter sendes han til Rikshospitalet i
Oslo hvor han opereres. Han har en såkalt transposisjon
hvor hovedpulsåra og lungepulsåra har byttet plass. Den
lille gutten kom tilbake til Brønnøysund i live – uten
mén. Bjørnar er nå snart 10 år og lever som andre barn –
som om ingenting hadde skjedd.

Bjørnar er nå snart 10 år og
lever akkurat som andre
barn.
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Min første tur til vakta ved
luftambulansen i Brønnøysund kunne endt
i Torghatten hvor 36 personer omkom. Men jeg ble
forsinket på grunn av
ekspedisjonen over
Grønland. Uværet som var
meldt på vestkysten ble to
dager forsinket, akkurat
nok til at vi kom oss ned
fra isen i sikkerhet. På
grunn av stormen ble vi
værfast i hovedstaden
Nuuk. Og stormen varte så
lenge at jeg ikke rakk flyet
til min første jobb i luftambulansen i Brønnøysund
6. mai 1988. Etter å ha
overlevd alle farer over
Grønland, kunne min
første tur til ny jobb endt
rett i døden.

Skylaget ligger lavt mot Torghatten i sør. Det er sent på
ettermiddagen. Skumringen er i ferd med å legge et
mørkets slør over Sør-Helgeland. Akkurat da kommer
melding om en utforkjøring i Nord-Trøndelag. Tre ungdommer hardt skadd. For to av dem kan det stå om livet.
De ligger fastklemt i vraket. Brannvesen og politi er på
vei.
Piloten sjekker været. – Det ser dårlig ut, sier han. Tåka
ligger lavt og mørket siger på. Det går et par sekunder til
før han konkluderer: – Vi prøver.
Underveis får vi melding om at to er bevisstløse og puster svakt. Piloten er konsentrert. Tåkedottene blir større

og større. Han vurderer å snu, men prøver litt til – og litt
til. Jeg vet at vi er på grensen. En liten feilvurdering nå,
så er også våre liv i fare. Vi flyr lavt over havflaten. Bare
noen meter til skummende bølger der nede. Helikopterduren flerrer i fjellveggen når vi hiver oss innover den
trange fjordarmen.
– Der, peker navigatøren. Vi er like ved. Jeg gjør ryggsekken med alt nødvendig utstyr klar. Videre har jeg
medikamentbag i den ene hånda og infusjons- og
intubasjonsutstyr i den andre. Helikopteret skal bare
slippe meg av. Jeg er alene om oppgavene. Som eneste
luftambulansebase i Norge har legene ved basen i
Brønnøysund ingen hjelp. Han må klare all medisinsk
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arbeid alene. Helikopteret står og rister en meter over
asfalten. Jeg hopper ut og løper mot bilvraket. Bilen er
knust i fjellveggen. En av de skadete har ambulansen
allerede fraktet til Namdal sykehus. De to andre er tatt ut
av vraket og lagt i stabilt sideleie.
Begge får nål i ei blodåre. Deretter medikamenter og blir
lagt i narkose. De får et rør mot lungene som sikrer frie
luftveier og stabil surstofftilførsel. Den ene har alvorlig
hodeskade. Pupillene er store og reagerer tregt på lys.
Den andre har også alvorlige hodeskader, men er mer
stabil. Begge blir satt på overvåkning i helikopteret. Den
som er mest skadet, håndventilerer jeg med bag, mens
den andre settes på ventilator – en pustemaskin.
Deretter får de mer medikamenter direkte i blodet før
start.
Ute er det blitt mørkt. Tåka ligger lavt. Vi må til
Regionsykehuset i Trondheim – og det haster.
– Det er umulig, sier piloten. Han tar av og sikter ut fjorden. Vi legger oss på kurs sørover. Det blir noen hektiske
minutter i cockpiten. Navigatøren kontakter AMK som
rekvirerer ambulansefly med rød respons til Namsos. Et
fly på tur nordover snur og vil være i Namsos om ca. 10
minutter – litt før vår ankomst. Dette kan gå, bare vi
kommer oss til Namsos.
Skrekksenarioet nå er å måtte nødlande i fjæresteinene
og bli værfast over natta. Det er dårlig med kommunikasjon videre fra der vi flyr nå. Jeg kaster korte blikk over
pilotsetet. Det er ikke mye å se der ute. Hvem er mest
i fare? tenker jeg. Hvilke marginer opererer vi under?
Piloten senker farten og gjør en krapp sving. Skal vi snu
eller lande? Nei, vi er allerede fremme ved flyplassen i
Namsos. Pasientene lastes for videre transport. Jeg blir
med ambulanseflyet til Trondheim. Den mest alvorlig
skadde blir umiddelbart operert. Begge overlever.
Østavinden tar godt tak i luftambulansebrakka i
Brønnøysund. I kastene knaker det røft i treverket som
bøyer av for vinden. Det meldes om 40 knop fra kontroll-

tårnet. I kastene opp mot 50. Men det er klarvær. Jeg
bare aner turbulensen som befinner seg innover fjellet.
Det er på slike dager vi går med en uløst spenning
i kroppen, både navigatør, pilot og lege.
Så smeller det inn en melding fra Mosjøen. Ung gutt 16
år – alvorlig hodeskade – bevisstløs. Må til Trondheim
fortest mulig.
Piloten står stille et sekund. Samler tankene. Han vet
hvilken utfordring dette blir. Egentlig skulle piloten aldri
vite hva oppdraget gjaldt fordi det kan påvirke beslutninger og sikkerheten. Men i praksis blir det vanskelig.
Hvis det er et fnugg av mulighet til å klare oppdraget,
sier piloten alltid: Vi prøver. Det sier han også nå. Men
da vet jeg også at vi nærmer oss de små marginer. Og en
pilot har bare én dårlig dag på jobben.
– På tiårsjubileet for uteksaminerte helikopterpiloter
møtte bare halvparten opp, sa en av pilotene på basen
vår for en tid tilbake. Hvorfor? Resten hadde styrtet.
I luftambulansetjenesten tar de med legen også.
Anestesileger i luftambulansetjenesten lever et farlig liv.
Jeg har selv mistet flere kollegaer, også en av mine venner fra studietiden.
Brakkedøra blir nærmest tatt av vinden idet jeg skal
åpne den. Stormen står som en vegg på vei mot hangaren. Ganske utrolig at det er mulig å fly i dette været.
Helikopteret startes opp og rister av gårde mot fjellene
i øst. Vi skal over de mest forblåste fjellområder på
Helgeland når østavinden herjer. Dette blir kamp, tenker
jeg idet vi forsøker å passere de første toppene.
Helikopteret rister, vrir seg, faller, stopper, vrir seg og
rister videre. Har piloten full kontroll, lurer jeg ofte på
under slike forhold. Ja, sier de alle etterpå. Men de gangene det ikke har gått bra, har pilotene umulig hatt kontroll. Knivskjæret imellom kontroll og ikke er sylskarpt.
De sier de har kontroll inntil de plutselig ikke har det
lenger. Vi vil aldri få noen sjanse til å spørre etterpå. Det
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Sammen med sykepleier
Aud Meosli opplevde jeg

er som å kjøre bil på glatt føre. Man har kontroll til man
havner i grøfta.

det store marerittet i lufta.
Nå er hun trygt plassert
som helsesøster i Brønnøy
kommune.

Om vi rekker Mosjøen, har vi en lengre tur over like forblåste
fjell og daler til Trondheim. Og da med en dårlig pasient
ombord. Og om vi ikke rekker frem, må vi kanskje nødlande
og eventuelt hvor. Tankene er mange. Det er viktig å være
psykisk forberedt. Jeg går igjennom alle eventualiteter. Det
er nok av overraskelser. Derfor er det greit å planlegge og
forberede det som er mulig. Det er derfor jeg har valgt
denne utdannelsen og type jobb. Av og til er vi soldater
i krig. Det er vi nå.
Idet jeg finner frem det siste utstyret, krenger helikopteret
voldsomt mot venstre, samtidig som vi nærmest er i fritt fall.
Er dette slutten, tenker jeg. Instinktivt krøker jeg meg i
«styrtestilling» med hodet mot fanget. Jeg lukker øynene.
Jeg har følelsen av at helikopteret stuper mot bakken. I noen
sekunder tenker jeg på alle som er glade i meg, spesielt
moren min. Det føles som en evighet selv om det bare dreier
seg om noen sekunder. Piloten som er usedvanlig dyktig,
klarer mesterlig å ta helikopteret inn igjen. Sekunder senere
kommer det kort melding fra cockpiten: – Vi snur.
Meldingen går videre til sykehuset i Mosjøen. Den unge
gutten ligger bevisstløs på intensiven og venter på oss.
Pårørende er fortvilet. Hva nå? Sykehuset kontakter FKS –
flykoordineringssentralen i Tromsø. Ambulanseflyet i
Brønnøysund skal prøve. Spørsmålet er om helikopterlegen vil være med. Egentlig har jeg ikke noe valg. Jeg er på
jobb og kan benyttes på flyet etter behov. Jeg kan nekte
hvis jeg ikke føler meg bekvem med situasjonen. I praksis
er det en avskjedssøknad. Så lenge flygeren våger å prøve
seg blir legen med. Den tilliten må man ha. Ellers fungerer
ikke et slikt team. Hver har sine oppgaver som de er suverene i og må beherske.
Vi klarte å riste oss tilbake. Ambulanseflyet stod allerede
klart. Uten pause løp jeg rett fra helikopteret og til flyet. Det
var allerede oppstartet med to piloter og en sykepleier om
bord. Nytt forsøk.

Vi tok av mot de bratte fjellene i øst. Vi hadde knapt tatt av
før jeg følte at dette kom til å bli en ny kamp. Jeg hadde
ikke hatt tid til å fordøye den forrige turen før jeg skjønte
at jeg måtte forberede meg på en ny. Sykepleieren ble
blekere og blekere. Flyet ristet og kastet alle veier. Pilotene
var tause. Til slutt så jeg Mosjøen lufthavn.
Ved flystripa stod en ambulanse med blinkende blålys.
Flyet gikk ned for landing. Det ristet kraftig jo nærmere flyplassen vi kom. Jeg holdt meg fast med begge hender.
Piloten presset maskinen lenger og lenger ned, helt til
naturen sa stopp. Det gikk ikke lenger.
Piloten gjør et nytt forsøk. Ingen fly hadde landet på
Mosjøen lufthavn den dagen. Alle Widerøe-maskiner
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hadde fløyet over. Men vi hadde et spesielt og meget viktig
ærend.
Det gikk tålig bra inntil vi var rundt 20 meter over bakken. Plutselig gikk flyet i en vindskjæring og vridde seg
nesten 90 grader med nesen opp. Utstyr som ikke var
bundet fast, ble kastet rundt i flyet. Vi var i ferd med å
lande på ryggen. Dette kan umulig gå bra, tenkte jeg.
Takket være pilotens raske reaksjon og flymotoren i
Beach 200 klarte piloten å «vri» oss over til livet igjen.
Det samme flyet styrtet for øvrig på Geilo noen år senere.
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Da vi kom opp i litt roligere luft, hørte jeg litt
fortumlet at kapteinen
spurte om det er greit
med et nytt forsøk? Om
noen ikke ønsket det, ville
vi snu. Men alle sa det var
i orden. Vi kom oss ned og
utførte oppdraget. Men
pilotene var så stresset at
de glemte sin bærbare
mobiltelefon på flyplassen.

Bestemoren takker for innsatsen med kort og
blomster. Av og til kunne vi
nesten ha åpnet gartneri
på Luftambulansebasen.

Med voldsomme kramper
ble Sigve lagt i narkose og
sendt til sykehus. Han har
en medfødt lidelse.
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Etterpå fikk jeg vite at dette var en av de første turene
som kaptein for en av pilotene. Han sluttet noe senere.
Sykepleier Meosli fra Brønnøysund sluttet også. Hun
plantet begge bena trygt og godt som ledende helsesøster i kommunen.
Da vi landet i Brønnøysund i et forrykende uvær, følte jeg
verken vind eller vindkast lenger. At vi nærmet oss 60 knop
i kastene og nesten orkan, reagerte jeg ikke lenger på. Det
første som skjedde da jeg til slutt karret meg opp i moelvbrakka vår, var at helikopterpiloten stakk legens håndradio
i hånda min og minnet meg på at vi fremdeles var på vakt.
En varm sommerdag fikk vi den meldingen som gir meg
mange tanker. Liten gutt funnet i sjøen etter noen minutters
leting. Helikopteret tar av i solskinnet. Jeg gjør klar intubasjonsutstyr og medikamenter. Knappe 20 minutter senere er
vi fremme. Vi ser en klynge mennesker samlet ved strandkanten. Helikopteret slipper meg av like ved. De har allerede startet munn-til-munn-behandling. Hjertet slår og han
puster svakt. Det sies at han har ligget i vannet under 10
minutter. Han blir satt i narkose og intubert. Får medikamenter, surstofftilførsel og håndventilering til Regionsykehuset i Trondheim. Ligger på intensiven et par døgn og
vekkes uten problemer. Noen dager senere kunne han løpe
ut til livet igjen som før.
Dette er fire av nesten 4000 oppdrag på basen i
Brønnøysund i løpet av de 15 årene jeg var ansatt der.
Morten Finne har vært ansatt som helikopterlege like
lenge. Lasse har 13 år som helikopterlege på deltid ved
basen.
Hvert oppdrag har sin historie og sin dramatikk.
Oppdrag som i utgangspunktet kunne virke håpløse, ble
gjennomført. Man ringer ikke luftambulansen uten at det
er alvorlig. Innimellom kan det være svært akutt og liv
står på spill.
Som ambulanseoppdraget til Namsos da en dårlig hjertepasient fikk hjertestans sør for Bindal. Helikopteret roterte

ned til fast grunn. Pasienten ble dratt ut i åkeren og elektrosjokket blant møkk og timotei. Han våknet umiddelbart
og kommenterte: – E må vesst ha slumra av litt.
Eller hun som banket meg forsiktig på skuldra i folkemengden på Brønnøysund Samvirkelag og sa: – Takk for
livet!
Jeg hadde hentet henne i en alvorlig bilulykke på Nesna
hvor kameraten døde før vi kom frem.
– Takk for livet, dr. Johansen. Ordene synger ennå i mine
ører.
Men det er ikke ofte vi får melding om flystyrt. Det fikk vi
under Torghatten-ulykken i 1988 da helikopteret kom først
frem til vraket. Helikopterpiloten som akkurat var kommet
på vakt den maikvelden, skulle vært med akkurat denne
Widerøe-maskinen. Men den var fullbooket og han måtte
ta et tidligere fly – for så å finne sitt «egentlige fly» knust
i Torghatten. Alle 36 ombord omkom.
Mitt forhold til flyulykken i Brønnøysund har også sin
historie. To uker før ulykken var jeg på vei ned gjennom
de vanskelige bresprekkområdene på Grønlands innlandsis. Det vi ikke visste da, var at meteorologene
hadde meldt full storm i det området vi befant oss i. Men
stormen kom ikke før vi var trygt nede og i hus to dager
senere. Uværet var så kraftig at vi ble liggende værfast
i en uke. Til alles fortvilelse og irritasjon. Vi skulle bare
visst. På grunn av uværet ble jeg så forsinket at jeg ikke
rakk flyet som styrtet i Torghatten 6. mai.
På høsten 1999 får vi melding om et mulig nytt flystyrt.
Denne gangen et microfly. Flyet er meldt savnet sørøst av
Sømna. Som så mange ganger før er meldingen fra AMK
i Sandnessjøen mangelfull og ukorrekt. Opplysningene vi
har fått fra AMK, stemmer ikke. De har rett og slett ikke
klart å formidle videre til oss hvor flyet befinner seg. Det
er alvorlig. I dette tilfellet er det dramatisk da det er sent
på kvelden og snart mørkt. Det kan stå om liv. Vi speider
og speider. I motsatt retning av angitt posisjon – i en
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Det er krevende å være
alene i kabinen når stormen raser og pasienten er
dårlig. Spenningsnivået er
høyt og utfordringene er
store. Utstyret må ligge lett
tilgjengelig.
Foto: Helgeland Arbeiderblad

Som himmel og helvete.

skråning – aner vi glørne fra et bål. Vi hogger til med full
kraft. Idet vi lander, skimtes et flyvrak i mørket. Piloten
er hardt skadd, men lever. Han har store smerter og har
tapt mye blod. Piloten på helikopteret hadde fanget inn
de siste glørne fra bålet. Men det holdt akkurat og det
gikk heldigvis bra.

var alene om alt det medisinske. I tillegg hadde legen
medisinsk ansvar for ambulanseflyet i Brønnøysund. I 14
år ble dette påpekt overfor Nordland fylkeskommune. Vi
trengte mer ressurser.

Retten er satt!
Vi er i Nord-Troms Tingrett 17. februar 2002. Staten har
overtatt spesialisthelsetjenesten og dermed også luftambulansetjenesten fra 1.1.02. Legene ved basen i Brønnøysund som er ansatt i Brønnøy kommune, ønsker å fortsette, men blir nektet. Tre leger med til sammen 43 års
erfaring fra luftambulansetjenesten nektes videre jobb
av Universitetssykehuset i Nord-Norge og Helse Nord. Tre
leger med 4000 oppdrag og ingen rapporterte feilbehandlinger eller klager.

Hva skjedde? De nektet sogar å betale det staten hadde
sagt fylkeskommunene skulle bidra med. Basen var i ferd
med å gå konkurs. Brønnøy kommune – en av de 30 kommunene helikopteret dekket – måtte de siste tre årene
pøse ut med 4,5 millioner kroner for fortsatt drift, til tross
for at vi hadde lavest budsjett av samtlige baser i Norge.
Statens luftambulanse i Brønnøysund hadde faktisk ikke
penger til drift. Brønnøy kommune var livredd for at basen
skulle flyttes. Derfor pøste de ut fra en slunken kommunekasse. Trussel om flytting til Sandnessjøen hadde
pågått i årevis. Dette utnyttet Nordland fylkeskommune til
fulle og strupte gradvis basens og kommunens økonomi.

Basen i Brønnøysund var eneste luftambulanse i Norge
som ikke hadde sykepleier eller redningsmann. Legen

Men det mest utrolige skjedde 20.12.01. Det vi hadde
påpekt overfor fylkeskommunen om våre økonomipro-

Helgelandskysten kan
være en vakker perle mellom regnbyger og stormkast.
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blemer, ble aldri besvart. Sist i brev av 3.12.01 om at
basen måtte stenges om vi ikke fikk penger. Hva skjer?
Basen i Bodø får alle pengene – også det vi skulle hatt.
Deretter sender fylkeskommunen en uanmeldt revisjonsgruppe «for å ta oss» som de vet ligger nede. Det
Nordland fylkeskommune selv har ansvaret for, skyver de
nå over på legene ved basen.
De samme personene i Nordland fylkeskommune som
nektet oss penger og ga beskjed om uanmeldt revisjon,
sitter etter 1.1.02 på den andre siden av bordet – nå i
Helse Nord – og mottar sin egen bestilte rapport. De har
nå fått nye jobber i den nye organisasjon etter at gamlejobbene forsvant.
Den samme rapporten ble brukt mot oss under retts-

Her starter pionerarbeidet
med å bygge opp luftambulansebasen i Brønnøysund i 1988. Den gang var
alt i en harmonisk
atmosfære. I midten basesjef og helikopterflyger
Roy Estensen. Han var
også med på å starte
NLA som en av de første
flygerne i Norge.
Foto: Brønnøysund avis

saken. Det at vi prøvde å holde en base i drift under særdeles vanskelige forhold, blir nå brukt imot oss. Det som
var fylkeskommunens og statens ansvar pulveriseres
bort. Argumentene fra UNN og Helse Nord om å bytte ut
legestaben ved basen, var at luftambulansen i
Brønnøysund skulle knyttes nærmere Sandnessjøen
sykehus slik at det regionale akuttmedisinske miljø ble
styrket. Vi kom med en konkret plan om å dekke vakter
både ved sykehuset i Sandnessjøen og helikopterbasen
i Brønnøysund. Forslaget fikk vi aldri noe svar på.
Hvordan det gikk?
Dagen etter at andre leger overtok basen ble budsjettet
økt med de 1,4 millioner i året som vi hadde bedt om
i fire år. Dessuten fikk de på dagen redningsmann som
skulle hjelpe legen med bl.a. utstyr og medikamenter
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Samfunnet stengte oss ute
etter 15 år og 4000 oppdrag uten klager eller rapporterte feilbehandlinger.
Foto: Hege Sætre Lind
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som vi hadde bedt om i 14 år. Legen slapp faktisk også å
ha det medisinske ansvaret for ambulanseflyet.
Og hvordan det gikk med den medisinske tilknytningen
til Sandnessjøen sykehus som var så viktig for å styrke
det regionale akuttmedisinske tilbudet? Legene ved
basen i Brønnøysund er nå svensker og dansker som
jobber på sykehus i Sverige og Danmark og skummer
fløten av norsk helsevesen. Legene har ingen tilknytning
til lokalsykehuset i Sandnessjøen som fremdeles må
hente inn dyr anestesihjelp utenfra. Er det rart sykehusbudsjettene sprenges med slike folk i styringen.
Målet var å sparke tre leger. Koste hva det koste ville. Tre
leger som etter deres mening var blitt for selvstendige,
som alltid satte pasientene foran alt annet – også foran
sin egen fremtid i luftambulansetjenesten. Samfunnet
«takket» oss og 4000 oppdrag med livet som innsats
med å sparke oss på dagen og sende hver av oss en
regning på 100 000,- kroner i saksomkostninger.

Legeforeningen ville prøve saken i rettsapparatet da de
mente dette var en virksomhetsoverdragelse. Fordi dette
var en prinsippsak ville foreningen dekke alle kostnadene. Så viste det seg at forutsetningene for en virksomhetsoverdragelse ikke var til stede. Bl.a. var ikke
eiendelene overdratt slik loven krever. Legeforeningen
stilte med en ung jurist som debuterte i rettssalen. Vi
tapte saken. Legeforeningen dekket til slutt bare deler
av saksomkostningene. Vi ble sittende igjen med
svarteper – uten jobb og med 300 000,- kroner i fanget
som ingen ville dekke. Verken Legeforeningen eller
Brønnøy kommune, vår arbeidsgiver, som kanskje burde
føle et moralsk ansvar, ville hjelpe oss. Det ble en dyr og
urettferdig pris å betale for lang og tro tjeneste i luftambulansen.

«Takk for livet – dr. Johansen!»
Retten er hevet!

Selv den trange, sørpefulle og iskalde soveposen over Grønland var mer behagelig enn den følelsen det var å bli sveket av det systemet og de menneskene som man en
gang stolte på i luftambulansen. Vi var like forlatt og ensomme som våre fastfrosne sleder utenfor teltet. Jeg fikk bekreftet det jeg lærte over innlandsisen. Til syvende og sist
kan en bare stole på seg selv. Det var et kvantesprang fra de iskalde menneskene som administrerte luftambulansen og kulda på Grønland til varmen på Bali. Der opplevde
Else og jeg det eksotiske eventyret sammen. Bildene viser livets ytterpunkter med bl.a. 100 graders forskjell. Else ble senere mor til Saga, og Sissel (s. 25) er mor til Daniel.

Kapittel 5

Solnedgang over Sáidejohka
Vi hopper fra stein til stein opp Transfarelva. Lasse og jeg
skal opp til fjells på vår årlige tur for å søke avspenning
og ro på Finnmarksviddas åpne landskap. Først må vi
opp trange Transfarelvdalen hvor jeg tråkket mine barnesko. Den ender til slutt i to fossefall opp mot vidda. Vi
har valgt fossen til venstre som er lettest å forsere. Vi vet
at det bare er et tidsspørsmål hvor lenge vi klarer å holde
skoene tørre. Når vi først jumper uti, vasser vi likegodt til
knærne. Det er som sannhetens øyeblikk. Vi skjuler det
vi må inntil vi ikke lenger klarer.
Etter hvert klorer vi oss fast i glatte steiner og smyger
sakte, men sikkert langs kanten av strykene som buldrer
nedover. Lasse er som ei fjellgeit under sånne forhold.
Med sekken på ryggen klamrer han seg fast oppover. Det
blir ikke sagt så mye. Vi har nok med å klatre.
Når vidda til slutt åpner seg som et Soria Moria slott og
vi ruller oss rundt for å hvile, opplever vi vårt første store
øyeblikk. Så gnir vi svetten fra panna og skuer utover
Transfarelvdalen og elva som til slutt ender i Altafjorden
langt der nede. Vi ser også utover fjellmassivet bak
Altafjorden – mot Stjernøya, Seiland og Hammerfest.
– Nå begynner livet, sier Lasse når han har fått pustet ut.
Jeg behøver ikke å svare.

Vi jogger videre over myrer, mosedekkede skråninger og
snaufjell. En svak stigning mot hjertet av Finnmarksvidda. Etter den første fysiske prøvelsen stopper vi på
kveldinga ved ei moltemyr som bugner av viddas gull.
Lasse tar fiskestanga og henter et par småørreter i elvekjosen.
Det blir bål nede ved vannet og stekt ørret i rømme og
salt. Etterpå ferske, saftige molter – plukket direkte fra
naturens matkammers. Vi finner oss en reinmosestol ved
en liten fjellhylle som naturen selv har laget. Vi setter
oss og lar blikket hvile mot de åpne, store viddene.
Alle ord blir bleike mot denne virkeligheten. Ingenting
kan overgå selve opplevelsen. Et saftig sprøstekt ørretstykke surret i rømme finner nå plass i munnen og nytes
til hver minste fiber. Resten skylles ned med iskaldt
kildevann.
Dette er på samme klode som den eksosfylte rushtrafikken vi forlot i Oslo i dag tidlig. Her oppe har naturen
utfoldet seg uforstyrret i hundrevis av år. Disse områdene har våre forfedre oppsøkt og levd av. Som vi sitter
kan også de ha sittet. Tiden er skrudd tilbake, nuet
møter fortiden. Vi møter våre forfedre. Historien knytter
oss sammen. For dem var dette slitet og hverdagen. For
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satte fyr på Finnmark. De er godt tildekket med et tykt
lag av mose i en liten skråning. Forsiktig letter vi på dørhåndtaket og ser inn i et stort, mørkt hull. Vi finner en
trang, liten jordgrotte – mørkt som i graven.

Det er bratt før vi kommer
opp på vidda.

Jordgammen er plassert høyt oppe i skråningen på en
bred fjellhylle med god utsikt til eventuelle fiender.
Samtidig har det vært litt av et slit å frakte mat og utstyr
hit opp for vinteren.
Jeg står lenge og stirrer ned de bratte skråningene i
dalen. Stien er for lengst grodd igjen. Opp disse bakkene
har min familie slitt blod, svette og tårer. Noen nektet å
adlyde tyskernes ordre om å evakuere. De rømte til fjells
og overvintret under svært kummerlige forhold.
Som liten satt jeg på fanget til faren min når han fortalte
om blodslitet til Sáidejohka høsten 1944. For meg var
navnet lenge forbundet med krig og elendighet inntil
faren min tok meg hit opp mange år senere og viste meg
stedet. Vi satt på steinen der borte og han forklarte meg
sammenhengen.
– Og så kom freden hit opp, sa han. Etter det bar
Sáidejohka mulighetens klang i seg. En vakker naturperle nordøst for Alta, ved foten av Finnmarksvidda.
Min bestefar kunne fortelle om ulv og bjørn her oppe i
sin barndom på slutten av 1800-tallet. En rik fauna og et
riktig «spiskammers» for befolkningen.
oss er det opplevelsen og kontrastene til bylivet. Vi er så
like, og vi er så forskjellige fra dem.
Når saften av moltebærene blandet i fersk fløte sprer sin
friske smak innover ganen, lukker jeg øynene og hører
myrsnipas kveldssang. Jeg tar jakken over meg og sklir
langsomt inn i drømmeland.
Neste dag er satt av til ren terrorløping. Vi skal rundt
store deler av vidda og avslutte dagen på de store høydedragene i vest. Etter 10 timers løping, treffer vi på de
øverste gammene som huleboerne lagde da tyskerne

Jeg setter meg på den steinen faren min og jeg satt på.
Det er lenge siden nå. Han døde året etter. Lasse står og
tøyer ut mot en bergvegg like bortenfor. For ham er det
viktig å få ut melkesyra. For meg er minnene og historien
viktigst akkurat nå.
– Du ser så tankefull ut, Asle, er du sliten? spør Lasse
om en stund.
Jeg vil ikke umiddelbart dele alt med ham. Lasse og jeg
kommer merkelig nok nærmest fra to helt forskjellige
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Nå begynner livet, sier
Lasse. Jeg behøver ikke
svare.
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verdener. Det er ikke sikkert han skjønner meg. Jeg – en
«landsens gutt» som han uttrykker det – oppvokst i
etterkrigstidens fattige Finnmark.

Far til Lasse var medisinprofessor, kongens lege og
en av verdens mest anerkjente hjertekirurger.

Min far var veiarbeider og min mor vaskehjelp. Han –
enebarn til professor og hjertekirurg på Rikshospitalet
dr. Leif Efskind som også var kongens lege. En lege i
verdensformat som lå på høyde med Chris Barnard,
verdens første hjertetransplantør. Det hører med til historien at dr. Efskind faktisk lå foran Barnard og kunne
blitt den første i verden som transplanterte hjerte, men
han ble nektet av sin gode venn, tidligere helsedirektør
Karl Evang. Mens jeg måtte sykle de 25 kilometerne til og
fra trening, ble Lasse innimellom kjørt i en sort
Mercedes. Jeg melket kyr, satte garn og gjorde småbrukerens daglige gjøremål fra jeg kunne gå for å livnære
oss. Lasse levde i akademisk velstandsmiljø på Oslos
beste vestkant.

Og her er vi nå sammen som verdens beste venner
gjennom flere tiår. Ganske utrolig, men likefullt sant. Jeg
letter litt på sløret.
– Det er født mange svensker siden jeg sist satt på
denne steinen. Eller pakistanere for den saks skyld. Det
er en stor sirkel som er sluttet siden jeg krabbet opp lia
her.
Lasse står bare og måper.
– Du skjønner, Lasse, at dette stedet her var avgjørende
for om jeg noen gang skulle bli født. Hadde tyskerne
funnet faren min, ville vi aldri blitt venner.
Lasse måper enda mer. Han slutter å tøye ut og setter
seg ved siden av meg.
– Hva er det du snakker om? Han ser ut som han har
ramlet fra Månen.
– Nå sitter du på faren min sin plass. Fra den plassen
forklarte han meg sammenhengen mellom krig og fred.
Hvorfor det måtte bli krig før det kunne bli fred.
Faren min var ingen belest mann, men i ettertid ser jeg
allikevel hvor intelligent han var og hvor smart han
tenkte. Han hadde knapt folkeskolen før krigen ødela alt.
Han sa ofte til meg at han aldri fikk noen sjanser til
utdannelse. De var 12 søsken og skolegangen besto av
noen uker før jul og noen uker etter. Han ville videre,
men så kom krigen. Hans største ønske var at jeg skulle
bli lege, noe han aldri fikk oppleve. Han fikk heller aldri
oppleve medaljene fra EM og NM eller noe av det andre
jeg har gjort.
Lasse Efskind – geriljalege i El Salvador i 1987/88, vet
hva krig er. I sin bok Timene før lys beskriver han den
opplevelsen. Men det er noe annet å være kriger i et
fremmed land og så dra tilbake til freden i sitt eget, enn
det å være fanget i sitt eget land. Faren min opplevde at
hjemmet ble brent ned, alle nabohusene, hele bygda og
fylket. Han ble offer for «den brente jords taktikk». Det
var ingen fred å reise til.
– Men jeg hadde faktisk – paradoksalt nok – aldri møtt
deg, Lasse, hvis det ikke var blitt krig i 1940. Min far
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Lasse vet hva krig er etter
at han var geriljalege i El
Salvador. Etterpå skrev
han den rørende boken
Timene før lys. Som 46åring var han en gammel
mann på de traktene. De
fleste menn døde i 20årene under kampene.
Lasse skulle vært med over
Grønland. Men jeg måtte
til slutt si nei til min beste
venn. Han ble en for varm
potet. Etterpå dro han i
krigen.
Grønlandsekspedisjonen
føltes av og til som en krig.
Vi var flere ganger i livsfare. På slutten sovnet vi,
bare vi satte oss ned.

måtte til slutt flykte. På den ferden traff han min mor.
Spøkefullt har jeg av og til antydet at uten Hitlers hjelp
hadde jeg aldri vært født. Tankerekken videre, alle eggcellene, for ikke å snakke om sædcellene blir for komplisert.
«Sorry brødre – det ble meg» – for å sitere Jan Erik Vold. Vi
snakker egentlig om det umuliges kunst. Bortsett fra eggog sædcellenes muligheter er ikke Lasses tilblivelse så
dramatisk. Født i trygge kår med sølvskje i munnen og
silkestrå i ræva, som vi sier i Finnmark. Men du verden så
mye som kunne ha gått galt underveis. Som leger vet vi at
alt er en lang og kronglet vei, men naturen har som regel
full kontroll. Derfor sier vi også at det vil da helst gå bra.
At vi møttes og sitter sammen her nå, er en helt annen
historie. Men også unik.

Lasse er teoretiker. Godt utdannet, belest og orientert.
Selv om jeg har tatt han igjen med min medisinske
embetseksamen så har jeg mine «bondevetstanker»
i bunn. De overlapper akademisk tenkning og holdning.
Der teoriene hans slutter å fungere i praksis, kan det
umulig være noen feil med praksisen. Kan praksisen
svikte pga. en gal teori? Når Theo Koritzinsky – tidligere
formann i SV – bodde i millionvilla og snakket om de
fattiges kår som han mente han skjønte veldig godt, er
det da noe galt med teori eller praksis? Det er lett å ha
teoriene og fordømme, men du verden hvor vanskelig det
er å praktisere dem. Men må man bo i en rønne selv og
leve spartansk for å forstå dem som lider? Nødvendigvis
ikke. Men troverdigheten svekkes et sted på veien.
Mine «bondevettstanker» kommer av og til i konflikt med
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Lasses «teoritanker». Men kan Lasse noe for det? Kan
teoretikerne noe for at praksisen blir for vanskelig. Å
hente en professor Norman fra Handelshøyskolen i
Bergen til regjeringen for å gjennomføre noe han selv har
skrevet kilometervis om i bøkene sine og som skulle være
såre enkelt, viste seg i praksis å være mindre vellykket –
gjennomføringen ble til slutt snublende vanskelig.
Her sitter vi på vår berghylle i Sáidejohka på
Finnmarksvidda og sklir inn i det store dypet – Lasse
Lasse og jeg kommer fra to
ulike verdener. Han fra et

utviklet oss videre. Hva er mer kjedelig enn om man bare
er enig i alt. Motsetninger tiltrekker og utvikler.
For mange år siden var jeg overbevist om at Lasse en dag
ville bli vår nye helsedirektør. Slik gikk det ikke. Lasse
kom fra et «galt» parti. Om han skulle hatt posisjoner
i samfunnet, hadde han valgt feil parti. Hadde han fulgt
sine konservative opphav kunne Lasse blitt hva som
helst. Men typisk for ham er at han vil tråkke sine egne
stier og ikke dilte den trygge, breie vei. All respekt for
det. Ideologien og overbevisningen er viktigst for han.
Ikke makt og posisjoner.

akademisk velstandsmiljø

Da jeg i min tid syslet med planer om å bli astronaut, ble
jeg fortalt at Norge var et for lite land til å gi en norsk
astronaut spennende oppgaver ute i verdensrommet. Det
kom ikke an på dyktighet, men på folketallet i det landet
du kommer fra. Jeg skrinla planene umiddelbart selv om
jeg visstnok ble regnet som interessant i den norske
gruppen som skulle ta ut fire nordmenn for videre
utdannelse i Frankrike. 20 år senere ser jeg at valget var
riktig. Ingen nordmenn har fått sjansen til de store oppgavene der oppe i det blå.

på Oslos beste vestkant og
jeg fra arbeiderklassefamilie i Finnmark. Men vi
startet begge våre liv på
potta. Her i Lasses versjon.

med sine bastante teorier og jeg med min praksistenkning. Når Lasses teorier blir for vanskelige, går han over
på realvitenskapene. Der er han sterk. Lasse er ikke bare
lege, kirurg og ortoped. Han er jammen meg også sivilingeniør i kjemi, utdannet ved NTH i Trondheim. Han favner
vidt. Men et sted på veien mot virkelighetens verden kan
han snuble når teoriene ikke holdt mål.
Jeg er ikke så opptatt av hva Lasse mener. Han er et produkt av sin bakgrunn, kultur og historie. Når hans tanker
møter en «landsens gutt» fra Finnmark, blir det ikke bare
kulturkollisjon. Det blir en prøve på hvordan mennesker
med ulik bakgrunn klarer å tilpasse seg hverandre.
Vi har hatt mange harde slag, tonnevis av uenigheter om
hvordan og hvorfor, men har alltid beveget oss mot et
felles mål. Kontrastene har ikke bare tiltrukket oss. De
har også gitt grobunn for andre og nye tanker som har

Mens vi er i ferd med nærmest å skli helt ut på de store
viddene, skriker tarmene etter mat. Vi har glemt oss helt
bort. Typisk oss. I kveld blir det noe enkelt, i tråd med
dem som rømte fra tyskerne og overvintret. Vi må komme
oss i gammen mens vi ennå ser noe utenfor. Inne i
gammen er det bekmørkt. Vi kjenner bare mold og mose.
Eventuelle mus, rotter og andre smådyr som måtte
befinne seg her, ser vi ikke. Og de er sikkert like spente
som oss, om de er her. Men det høres nok om vi tråkker
på dem. Vi lager oss en trang liten gulvseng på flyktningers vis. At tarmene skriker og kroppen er ustelt og skitten, hjelper oss litt til å nærme oss dem som rømte fra
tyskerne.
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– Du er så utrolig godtroende, sier Lasse til meg. Lasse
er skeptisk av natur og tror ikke på annet enn naturvitenskapen, alt som kan bevises, og seg selv.
– Dine teorier er også en livsløgn. Der det beviselige går
over i ulike betraktninger som ender i tro/ikke tro, må vi
selv få lov til å velge. Ikke alle er like salige i sin tro. Men
tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar
du også bort livsgleden. Livsløgnen er viktig for å overleve. Sannheten er for sterk – for nådeløs.
Lasse er ikke helt enig.
– Vi skulle hatt en prest her, sier han plutselig. En
erklært hedning ønsker en prest hit opp.
– Greit! I morgen kveld skal vi ha en prest imellom oss
her i gammen på Finnmarksvidda – en kvinnelig sådan.
Jeg kjente en. Riktignok bodde hun i Oslo. Traff henne
i kirken på Gaustad sykehus da jeg jobbet der i studietiden. Jeg husker at jeg satt under prekenen og lurte på
hva slike unge kvinnelige prester gjorde på søndagen
ellers – sånn for eksempel på ettermiddagen etter gudstjenesten. Vi møttes i kirkedøra. Samme ettermiddag var
vi på sykkelpiknik med ulike motiv. Jeg ville vite hvordan
en prest tenkte. Hun ville vite hvordan en lege følte og
hadde et bestemt mål for øye.
– Henne ringer jeg, sa jeg til Lasse. – God natt!
Grytidlig neste morgen løp jeg til nærmeste telefonboks.
Måtte ringe henne før hun gikk på jobb. Hun sa umiddelbart ja. Tok første fly til Alta. Om kvelden satt vi side om
side ved gammen. To leger og en prest. Lasse var stum.
Nå skulle teorier og meninger utveksles og utprøves. Hva
holdt mål?
Jeg forteller om min barndom. Sårene som aldri ville gro.
En prest og en lege lytter. Sola ligger lavt over Sáidejohka
og maler røde skjær i fjellene rundt oss. Hva gjør vi når
livet blir for vanskelig? Da må vi ta på oss livsløgnerkappen. Virkeligheten er for brutal. Lasse tar frem naturvitenskapen. Presten sin tro.

Jeg sa som niåring at jeg aldri mer kunne bli lykkelig. Var
det noe jeg visste eller noe jeg bare sa. Det er nå flere
tiår siden. Sorgen er der ennå, men har livsløgnen reddet
meg? Hver gang jeg har følt snev av lykke, var det en livsløgn? Noe jeg egentlig ikke burde føle? Var min sorg
uopprettelig? Jeg har aldri følt behov for profesjonell
hjelp som psykolog osv., men bearbeidet alt for meg
selv. Nettopp fordi opplevelsene og sorgen var min.
Ingen andre kunne kjenne den følelsen. Bare jeg kunne
finne måter å komme videre på fordi jeg kjente meg selv
best.
Vitenskapen og troen har ingen svar. Naturvitenskapens
brutale virkelighet og troens håp og kjærlighet møter
hverandre i en felles forsoning og forståelse om sorgens
trøstesløshet. Vi er en del av noe fra evighet til evighet. Å
få lov å ta del i livet vil også si at en må ta del i døden.
Liv og død henger sammen som natt og dag. Er du en
gang født så må du en gang dø. Underveis ligger både

Vi skulle hatt en prest her
i gamma på Finnmarksvidda, sier Lasse – og slik
ble det.
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Fra generasjon til generasjon leverer vi stafettpinnen videre. Her med min

gleder og sorger. Ingen sorger er større enn man klarer å
bære, sa min bestefar og refererte til Sions blad,
læstadianernes hellige skrift.

bestefar, gamle
Staalnackes første sønn.

Der jeg var i 1950 vil jeg også være i 2050. I mellomtiden
har jeg tatt del i evigheten. Som jeg arvet mitt liv fra
mine forfedre, så bringer jeg livet videre – som en slags
stafett. Akkurat nå holder jeg stafettpinnen i hånden for
å levere den videre til neste generasjon når tiden er inne.
Det var mitt løp og mine muligheter. Jeg blir et redskap
for at livet skal fortsette. Målet er å ta godt nok vare på
mulighetene når du har stafettpinnen. Plutselig må du
levere den ifra deg, kanskje allerede i morgen.
Realvitenskapen og Den hellige skrift sliter for å bli
enige. Hvorfor har kirken alltid ligget etter vitenskapen?
Er det angsten for ikke å holde mål – for å bli avslørt?
Om Bibelen er en sann fortelling om livets begynnelse og
slutt, så er den en del av det naturvitenskaplige bilde
fortalt på en annen måte. Men det er betenkelig når kirken bl.a. bruker så lang tid på å akseptere at jorda er
rund. Man kan le av det i dag. Men den gang var det
blodig alvor. Og slik har det fortsatt. Ingen har vel heller
vært så krigerske som nettopp kirkens folk. Religionskrigene har drept flere enn noen andre kriger. Det er
mange tanker som må tenkes og mange dører å feie for
før man kan angripe andre.
Kirken har en tendens til å ligge etter vitenskapen og
bare halvhjertet godta åpenbare fakta. Den får stadig
problemer med å tolke sin bibel for den er gudegitt og
kan ikke forandres. Men vitenskapen kan og må endre
seg hele tiden.
Bibelen står på gyngende grunn om den ikke kan forklare/akseptere vitenskapen. Presten er enig. Men mennesket har behov for begge. Der vitenskapen ikke strekker
til, overtar det umuliges kunst – der mennesket får tro hva
det vil, bare det hjelper. Lasse er uenig. Presten er taus.
Det umulige har mange fasetter.

Da min oldefar var 84 år, hadde han vært igjennom to
ekteskap og ennå ikke fått sønnen sin som han hadde
drømt om hele livet. Nå ville vel de fleste ha gitt opp.
Men ikke han. Den svenske kvenen med det hardtslående navnet Staalnacke ga ikke opp. Og det takker jeg
ham for. Han giftet seg like godt med ei ung jente på 27
år, Ellen Thomassen fra Alta. Med henne fikk han fem
barn. Den siste som 96-åring. Hans første sønn var min
bestefar. Presten syntes synd på kona som måtte leve
med en så gammel mann. Men da kona var passert 50,
var hun for gammel for gubben som nå var hele 104 år.
Han fant seg en elskerinne i Talvik. Gamlingen måtte ro
to mil for å komme dit.
– Det umuliges kunst, sier Lasse. Livet er mer bredspektret og fargerikt enn det vi tåler å høre. Og hvordan
det gikk med min oldefar? Jo han brakk benet på glatte
fjæresteiner i Talvik etter å ha rodd over fjorden en sen
høstkveld. Det ble laget kiste av båten hans og han ble
gravlagt i Talvik.
En manns stjålne blikk på veldreide jentekropper der
han går på stranda hånd i hånd med sin elskede kone,
forteller om koblinger fra urinstinket som ikke alltid
passer inn i moral og kultur. Det umuliges lengsler –
fordi man kan ikke få alt. Lykken er heller ikke det å ha
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Vidda og friheten. Her
samles overskudd til nye
bedrifter. Vidda hviler i
solnedgangen over
Sáidejohka.

alt. Elvis hadde tilsynelatende alt, men rømte bort fra all
rikdom og berømmelse og døde ensom i et badekar.
Beruselsen av å ha et flott utseende, eie gods og gull og
bli beundret var ikke nok. Han ruste seg videre i sin egen
drømmeverden, antagelig bort ifra alt han hadde jobbet
beinhardt for å oppnå. Kanskje koden ligger i de nære
ting. Han manglet muligens det mest vesentlige – nærheten til et annet menneske. Andre doper seg for å
glemme en verden hvor de ikke eier noe. Snakk om surrealisme.
Når man har alt, har man ingenting å strekke seg mot.
Mennesket har med sitt urinstinkt en strebersk natur.
Det skal alltid videre. Derfor må vi ha noe å strekke oss
imot hele tiden. Det gir livet innhold.
Sola har for lengst krøpet bak fjellene i vest. Sáidejohka
ligger og venter på at mørket skal overta. Spørsmålene
har vært mange i kveld og svarene få. Det er en merkelig
kveld. Så ulik alle andre. En lang kvelds vandring mot en

slags forsoning som jeg har lett etter i årevis. Mine sår
har ikke grodd, men de blør ikke lenger. I kveld har jeg
prøvd å være åpen og ærlig. Fortalt om mine opplevelser,
tanker og følelser. To mennesker har hatt tid til å lytte.
Det har vært godt.
Lasse og presten har også funnet sin forsoning. Ikke faglig, men som mennesker. Lasses naturvitenskapelige
overbevisning er tuftet på en urokkelig tro på naturvitenskapelige lover og fornuftstenkning. Lasse har også utviklet sin egen fruktbarhetsteori. Kan det være en dimensjon
vi ennå ikke har oppdaget som knytter naturvitenskapen
og Bibelen sammen? Om 100 år vil vi sikkert le av det vi
vet i dag. Hva om 1000 år? Bare tenk hvordan det var for
100 og 1000 år siden. Hva med 20 005? Bare et lite null
ekstra i noen tall. En plass på veien fremover stopper vår
tankeevne og forståelse. Tenk deg samme utvikling videre
som den fra en amøbe til mennesket. Kanskje vi hadde
nærmet oss litt. Men vi er en del av karbonets kretsløp og
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en del av naturen. Vi kan neppe ha fått tildelt muligheten
til å finne årsaken til vår egen opprinnelse. Det ville være
mot enhver naturlov og fornuft.

Om solnedgangen over Sáidejohka hadde vært spesiell,
så ble ikke natta i jordgammen mindre spesiell. Men vi
sovnet til slutt alle tre.

Presten er liberal i sine tolkninger, men har sin grunntro
– sin nødvendige basis. Jeg husker at jeg en gang satt
ved siden av ei ung jente på flyet fra Alta til Oslo. Hun
skulle begynne på Bibelskolen. Diskusjonen underveis
gjorde at hun dro hjem igjen dagen etter.
Overbevisningen var ikke sterk nok, allikevel. – Men en
dag, sa hun, – da kommer jeg tilbake.

Ved frokosten kommer vi inn på fattigdom og sult. Lasse
synes det er for jævlig at noen må sulte ihjel og at vi
kaster vår overflod av mat. Når alle er gode og mette tar
Lasse godt tak i det halve brødet som blir til overs og
slenger det innover vidda. Da blir det mindre å bære, sier
han. Jeg blir forbannet og syns vi kan ta det med oss i
ren sympati. Presten henter brødet. Men Lasse har
kanskje rett når han argumenterer med at vi løser ikke
fattigdomsproblemet ved å bære på et brød vi ikke har
bruk for. På vidda ville forresten et eller annet dyr ha
glede av det. Hjemme går det kanskje rett i søpla. Så
presten tok brødet, brøt det i små biter og ga det til noen
sulte ryper.

Det begynner å bli sent, veldig sent. Vi trekker inn mot
jordgammen. Presten synes det høres både trangt og
guffent ut.
– Mørkt, trangt og kaldt som i graven, sier Lasse og lar
presten stige inn først.
– Hvis to leger klarer å overnatte her, så skal nok en
prest også klare det. Det var trangt da Lasse og jeg lå her
forrige natt, men vi klarer da alltids å presse en ung
kvinnelig prest imellom oss.
– Hvis alle puster på likt, så går nok dette også, er
Lasses lakoniske kommentar.

Åtte år senere er den samme kvinnelige presten også
lege. En av norgeshistoriens første kvinnelige prest og
lege. Hva kvelden og natta i Sáidejohka måtte ha betydd
for henne, vet hun bare selv.

Kapittel 6

Mot toppen – 30 år senere

Lunsjen var klar. Foran oss lå de bratteste stigningene. Vi
måtte klare toppen før solnedgang. Da ble det både
mørkt og kaldt. Temperaturen ville synke fra 20 pluss
grader der nede i dalen til 10 minusgrader på toppen av
platået – rundt 4500 meter over havet.
De første tråkkene etter lunsjen var tunge. Beina var
stive etter alle slitsomme mil før mat. Men toppen av
Andes blinket i sol. Der oppe var friheten.
– 2469, roper jeg til Lasse. Vi passerer på høyde med
Galdhøpiggen, Norges høyeste fjell. Vi har ennå 2000
meter igjen å stige. Lasse bare nikker med hodet og
skjærer grimaser. Men opp skal vi. Gruppa er samlet.
Felles skjebne, felles trøst. Det hjelper å kjempe sammen.
Endelig verre, tenker jeg når vi passerer 3000 meter. Jeg
har lenge visst at det ville være punkter på ruta som var
verre enn andre. Nå er vi ved ett av dem. Det kan ikke
være mye verre enn å være gjennomsliten og ha 1000
meter igjen å stige. Samtidig bærer hver meter oss mot
toppen og mot slutten av slitet.

I denne høyden ligger også bildekk spredt rundt, eksplodert på grunn av den tynne lufta.
– Tenk, Asle, dette har jeg drømt om siden vi løp ned til
Altaelva gjennom jungel av skog og kratt. Da elva
nærmest fløt over i styrtregnet. Lasse er ennå pigg etter
lunsjen og prøver å holde samtalen i gang.
– Om jeg husker? 30 år og 20 kilo siden. Jo, det husker
jeg godt. Hvis noen den gang hadde sagt at 30 år senere
skulle vi presse kroppen opp Andesfjellene i Peru, ville
jeg bare ledd. Man er ikke eldre enn man føler seg riktignok, men kropp og sjel er nå engang adskilte sfærer og
spiller ikke alltid på lag. Menneskets ønsker og lyster går
ikke alltid i takt med det kroppen klarer. Viljen kan være
sterk, mens kjødet kan være skrøpelig.
At Lasse og jeg har holdt det gående så lenge og holdt
det fysiske ambisjonsnivået ved like, kan like godt skyldes angsten for å bli gammel. Vi nekter at kroppen ikke
skal holde mål. Vi blir redde ved tanken på at vi ikke skal
strekke til som vi alltid har gjort.
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Når jeg sitter med en pils på stranda og ser fanatikeren
løpe rundt, syltynn med rak rygg i sunnhetens tegn, virker det tåpelig. Når han etterpå ikke unner seg annet
enn havrekjeks og lett frokostblanding med litt frukt fra
et bugnende frokostbord, virker det enda mer tåpelig.
Tror han virkelig at han skal leve evig?

Når jeg ser Lasse i seige
tråkk oppover og oppover,
mellom stein og grus,
tenker jeg at noen 60åringer har gåstol og vannlatningsproblemer, mens
andre presser seg opp
Andesfjellene med ballene

Når jeg selv løper langs stranda og ser en fet gubbe heller i seg den ene halvliteren etter den andre uten å
bevege seg, virker det like tåpelig. Når han etterpå gasser i seg den feteste maten, blir jeg nærmest irritert og
provosert. Hvor dumme kan folk bli? Alle ser jo at dette
er galt. Gjør han det ikke selv? Det er jo slike som han
som forlenger sykehuskøene og krever umiddelbar hjelp
for sykdommer han selv har påført seg. Hvis han i tillegg
damper sigaretter til kaffen etterpå, tenker jeg at det
burde vært innført prikkbelastninger. 10 prikker – bakerst i køen for medisinsk hjelp til livsstilssykdommer.

fulle av krutt.

ken noen ganger. Hvem tror jeg egentlig at jeg selv er? En
halvfet, middelaldrende mann som oppsøker fysiske
utfordringer på grunn av angst for å bli gammel? Som
ikke tør å se i øynene at tiden har innhentet meg, at
løpet er kjørt? Det nytter ikke å løpe fra verken tiden eller
alderen. Kanskje folk rundt oss ler av disse «gubbeturene» våre, hvor vi febrilsk prøver å holde anginaen nede
og potensen oppe. Som innimellom sikler etter unge
damer og en stakket stund glemmer at det kunne vært
vår egen datter.
Når jeg ser Lasse i seige tråkk oppover og oppover, så
surrer disse tankene i hodet. Noen 60-åringer har gåstol
og vannlatningsproblemer mens andre presser seg mot
toppen av Andesfjellene med ballene fulle av krutt.
En undersøkelse viste en gang at de som hadde mest
sex, også var friskest. At de friskeste naturlig nok hadde
mer sex enn de mindre friske, sa undersøkelsen ingenting om. Konklusjonen var klar. Ha mye sex og hold deg
frisk. Kanskje det var derfor min oldefar ble 104 år. Man
kan jo lure på hva som er høna og egget?
Jeg er ikke i tvil om hvem jeg ville vært av de to 60-åringene. Det er lettere å bli gammel med slike forgrunnsfigurer. «Vi er ikke redde for å bli gamle,» sa klatrekameratene til Arne Næss jr. når de så hvor sprek han var. Helt
til festet glapp og han falt ned stupet. «Det er bedre å dø
i fritt fall enn av forstoppelse,» har han selv sagt en
gang. Så da så. Samtidig er det nå engang slik at det du
investerer i helsa før du er 40 år, får du tilbake enten
som rente eller skatt etter de fylte 40. Ingen investeringer
– ingen renter. Samtidig må vi justere for arv og miljø.

Men skulle en treningsnarkoman da gå foran?Er han helt
god han da – egentlig?
Aristoteles snakker om den gyldne middelvei som oftest
gir best resultat.
Som antimoralist og livsnyter må jeg ta meg selv i nak-

«Intet kommer i en lukket hånd,» heter det også. Vi får
ingenting gratis. Livet er bygd opp rundt selvoppholdelsesdriften krydret med muligheter. Du er gitt et liv med
mange muligheter. Ut fra dine forutsetninger er det opp
til deg selv hva du vil bruke det til. Til syvende og sist
står du selv ansvarlig for dine valg. Og i din ensomhet
skal du til slutt gjøre opp for det livet du valgte å leve.
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Turen fra Stillehavet til Amazonas’ kilde er også et filmprosjekt. Jeg har leid en kanon av et kamera som jeg tidvis har med på sykkelen. Av og til må jeg legge inn spurter for å få med laget i viktige vinkler. Like etter lunsjen
filmer jeg gruppa i en spektakulær vinkel hvor stigningene kommer lagvis frem mot bunnen av dalen.
Jeg zoomer inn Lasse. Ser for meg den blankpolerte
lysluggen med det gutteaktige vesen som stod ved
Altaelva med fiskestanga. Tre verdensrekorder på to
dager i 1973 hadde ingen klart tidligere. Et sandkorn fra
verdensmestertittel i sprint i Oslo et par uker senere.
Ødela skøyteeggen på 1000 m. Selvskreven norsk mester
i sprint. Vinterens store sprintfantom på skøyter. Som i
Dagblad-intervju ble spurt om det ikke var rart at han
som var sosialist og imot toppidrett, nå var innehaver av
alle verdensrekorder i sprint.
– Ja, er det ikke rart, var Lasses lakoniske kommentar.
Lysluggen med den spesielle kastesveisen, som han for
øvrig klippet selv, hadde vært en lovende skøyteløper i flere
år. Men etter juniormestertittelen i 1961 kom Moe, Maier,
Thomassen og alle de andre. Lasse ble formann i Norsk
Studentunion, medlem av interimsstyret for Universitetet
i Tromsø, sivilingeniør, kreftforsker ved Radiumhospitalet
osv., osv. Han ble også forfatter av «Soldatenes lille røde»
som havnet i Høyesterett. Lasse vant med Alf Nordhus som
forsvarer. Lasse var den gang en varm potet med opptreden
i bl.a. Åpen post på TV med klar melding og kritikk av alt fra
forsvar til religion. Underveis hadde han både giftet seg og
fått barn. Det var liksom ikke måte på hva denne unge
Efskind fikk utrettet. Etter alt dette kommer han seg til OL
i 1972 og setter altså året etter tre verdensrekorder på to
dager.
Da skøytebena stod godt plantet på glatte steiner i Altaelva
sommeren 1973, var 29-åringen et beskrevet blad. Fra da
av startet vår ferd sammen. Sportslig høydepunkt var da vi
i 1975 dannet halve sprintlandslaget mot Sovjet og
Nederland i tre-landskampen på Medeobanen i Alma Ata.
Jeg har Lasse i kameralinsa og trykker på play. 30 år se-

Jeg hadde leid en kanon av et kamera som jeg også syklet med. Planen er å lage en TV-film om ekspedisjonen.
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1. Den første kvinnen i

1

2

3

5

4

Lasses liv. Her sammen
med mora.
2. Lasse Lasse liten, foran
et langt og spennende liv.
3. Lasse var den fødte
sprinter. Det hele startet
som juniormester i 1961.
4. Og ble fulgt opp av flere
rekorder og et sandkorn fra
VM-gull.
5. Lasses idrettskarriere
ble avsluttet på sagnomsuste Medeobanen i Alma
Ata 20 år etter at det hele
begynte på Frogner stadion.

7

6. Etter hvert også sivilingeniør, lege, ortoped, forfatter og kunstner.
7. Lasse på høyden av sin
skøytekarriere.
Norgesmester, VM-bronse
og tre verdensrekorder.
Som eneste nordmann har
Lasse klart det kunststykke
å sette tre verdensrekorder
på to dager. Det står det
respekt av. Her under seremonien til en av rekordene.

6
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nere er den lyse luggen blitt grå. Et aktivt liv og tidens
tann har tatt sitt. Det blankpolerte ansiktet er furet og
værbitt. Men bak rynkene og det grå håret fornemmes
fremdeles ungdommelige trekk. Og når resten av kroppen er presset inn i trange, fargerike kondomdrakter,
kommer den veltrente skikkelsen godt til syne i
spenstige tråkk oppover. At det er 30 år siden de glatte
steinene i Altaelva, ville ingen ha trodd. Dette var altså
drømmen din, tenker jeg når Lasse passerer kameraet.
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I 1975 dannet Lasse og jeg
halve sprintlandslaget mot
Sovjet. Øverst til høyre,
nåværende skøytepresident Terje Andersen.

Bakover i feltet zoomer jeg inn ekteparet Breivik.
Øyekirurg fra Trondheim som ville oppleve eventyret
sammen med kona. Videre i feltet Tina Svaleng – nyutdannet lege fra Mosjøen som dro fra kjærlighetskaos og
stress. Hun hadde tilbakelagt 2000 km langs veiene på
Helgeland før turen. Så dukker Hans-Tore Støen, Helge
Robertsen og Asbjørn Sterri opp i bildet. Alle med solide
sykkelmil bak seg. Spesielt Hans-Tore, en meget god
klatrer på sykkel. En av de beste i landet i sin klasse.

Øyekirurg Thor og kona
Lynette til venstre. De syklet hele veien. Lasse og
kjæreste og kommende
samboer, Tone. Hun syklet
deler av ruta.
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Etter skøytekarrieren startet sykkeleventyrene og
viddeløping. Etter en løpetur på vidda er det godt
med en dukkert.

Nærmere toppen merker vi det kjølige draget fra steppene der oppe. Stigningene flater noe av innimellom. Det
gir litt pusterom. Men jo høyere vi kommer, jo tyngre blir
det å puste pga. høyden. Noen har allerede fått kraftige
hodesmerter og følelsen av for lite luft. Men alle er ved
bevissthet. Vi har to følgebiler med oss. En klar til å
stupe ned mot lavlandet hvis høydesyken blir for alvorlig.
Man kan få for mye væske i hjernen og bli bevisstløs og
i verste fall dø. Vi har tatt medikamenter mot høydesyke
i dag tidlig. Har også beredskapsutstyr i bilen. Noen tygger kokablader – lokalbefolkningens råd mot det meste.
Lasse og jeg sitter fremdeles på sykkelsetet. Lasse
stopper ikke før han faller av sykkelen på grunn av ren
utmattelse. Seigere skinn skal man lete lenge etter.
Samme stayerevne og pågangsmot som for 30 år siden.
Da han stupte over styret i løsgrusen for noen år siden i
Tibet – en ekspedisjon jeg ikke var med på – sydde han
likegodt 30 sting selv, speilvendt i et speil. Ansiktet som
hadde fått trøkken med stygge kutt, ga han bare en dags
hvile i følgebussen før han fortsatte syklingen.
Selvplaging? Nei, faktisk en ren selvfølge, når målsetningen er aldri å gi opp. Da jeg møtte ham noen uker
senere, spurte jeg hvilken kul som lå ned mot haka.
Lasse kjente etter. – Søren, sa han, – det må være en
stein som er blitt igjen. Med samme iver og pågangsmot
jobber han seg nå oppover meter for meter. Målet er
klart, han skal nå toppen uten å måtte gå i følgebussen.
Jeg tar en ny liten spurt foran feltet for å filme. Kjenner
raskt melkesyra helt oppi halsen. Må filme en ny spektakulær vinkel. Vil ligge i steinura og se syklistene mot
himmelen med veien svingende opp mot det blå. Jeg
fanger inn gruppa i kamerabildet mot sola. Feltet er som
silhuetter mot himmelen. I motlys blir de som svarte
skikkelser i rytmiske bevegelser. Jeg zoomer inn Lasse.
Nå virker han tidløs. Ingen rynker. Ingen grå hår.
Ungdommen kommer bedre frem nå. En slank figur med
muskler som spenstig tråkker taktfast og målbevisst.
Dette kunne vært for 30 år siden. Kanskje litt mer hissig

i tråkkene da. Men du verden, det er ikke så mye som
skiller. Dette ville Lasse likt å se. Evigung og mot toppen.
Jeg trykker play. Kameraet går.
Er det ikke sånn vi alle ønsker å være? Ung og sprek mot et
bevisst valgt mål med toppen i sikte. Vi vil leve lenge, men
gamle vil vi aldri bli. Andesfjellene er intet dumt valg.
Eksotisk med maskuline trekk som erobres av fyrige
hingster. Mennesker generelt og menn spesielt har alltid
hatt dragning mot toppen i ethvert landskap. Også yrkesmessig. Geografisk har de søkt mot de høyeste og farligste
tinder. Beviset på mot og styrke. Noen ganger skal de rett
opp – og faller ned. Men andre står alltid klar til å overta.
Man skal ikke gi seg. Og ingen blir skremt. På toppen er
lykken og berømmelsen. Det å ta risiko er en del av spillet
enten du faller ned, blir påkjørt eller får høydesyke.
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Jeg har Lasse i kameralinsen. 30 år senere er den
lyse luggen blitt grå. Et
aktivt liv og tidens tann
har tatt sitt. Evig ung mot
toppen. Vi vil leve lengre
men gamle vil vi aldri bli.

Avdøde Arne Næss jr. sa en gang at det var først når han
hang der oppe mellom himmel og jord at han følte at han
levde. Det kunne jo hende at det var fordi han da samtidig var nærmere døden. Kontrastene mellom liv og død
ble sterkere. Han følte dem begge på kroppen. På sin
eksotiske øy i Stillehavet kjedet han seg.
Fridtjof Nansen kjedet seg etter to dager hjemme med
familien. Han måtte være underveis – helst med litt farer
rundt seg – da levde han. For ham var det å savne og alltid ha dårlig samvittighet, det meste av livet. Baksiden av
medaljen ved å nå toppen. Han rakk da heller ikke hjem
til sin syke kone før hun døde. Han elsket sin familie høyest når han ikke så dem. Da skrev han de vakreste brev.
Hjemme gikk han rundt og sturet. Han måtte lengte for å

fungere. Hjemme lengtet han til de åpne viddene. På
viddene lengtet han hjem. Nærast er du når du er borte.
En kollega av meg på Ullevål sykehus nådde sitt klatremål på en topp i Jotunheimen. På tur ned glapp taket.
Han falt ned og ble drept. Hjemme satt to små barn. Vi
snakket en gang på jobben om sikkerhet ved ekstremsporter. – Jeg tar aldri noen sjanser, sa han. – Jeg
tenker på barna.
– Vi er alle tindebestigere i en eller annen form. Alle har
sitt Mount Everest, sa Erling Kagge. Men alle blir ikke fornøyd med åsen der hjemme.
Andre må helt til Sør-Amerika – til Andesfjellene for å
finne sin topp. Jeg har dem i kamerabildet alle sammen
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pen. Ingen rus i verden kan ta bort den seiersrusen. En
kropp stinnfull av endorfiner – kroppens eget morfin –
som bygger seg opp underveis. Blandet med adrenalin,
psykisk spenning og motivasjon. Alt dette når klimaks
idet sykkelhjulene ruller over det høyeste punktet. Det er
som å stå på en seierspall. Å kunne sette seg ned og la
kroppen hvile etter seks timers beinhardt slit og 3000
høydemeter gir den rusen som ikke kan beskrives, men
må oppleves. Det er på en måte naturens belønning til
oss for at vi lever i pakt med den og gidder å søke fysiske
utfordringer. Den treningsnarkomane får sin medalje og
ikke bare sin injeksjon.
Når det øverste platået kommer til syne bak siste sving,
vet alle hva som venter. Rusen bygger seg opp. Drømmen
er i ferd med å gå i oppfyllelse. Målet er snart nådd. Men
alle medaljer har to sider. Samtidig som kroppen er i
ekstase og man ruller mot velfortjent hvile, så kan det
oppleves som antiklimaks. Det å avslutte noe man har
planlagt, trent for og gjennomført, har et slags sorgens
slør over seg. Da er det hele over. Det er slutt. Selv i seiersrusen er det hele slutt. Det er som å løse vanskelige
matematiske oppgaver. Spenningen er i forkant og underveis. Vil man klare dette? Så kommer gleden. Jo, det
går. Etterpå kommer tomheten. Når seiersrusen har lagt
seg og publikum har gått hjem, går mesteren for seg selv
og kjenner på gleden. Bak gleden ligger tomheten. Hva
nå? Fra toppen går det bare én vei.
Det å leve er å være underveis. Tomheten skyldes at vi
ikke kan holde rusen så lenge. Vi må tilbake til virkeligheten og bygge oss opp mot nye mål og nye øyeblikk.
Men først må vi ned igjen, i en ny dal for å sikte på en ny
topp. Vi må ned i kjedsomhetens grå hverdag. Den prisen har enhver seier.

På toppen faller vi
nærmest av syklene og
velter oss på ryggen. 30
års drøm går i oppfyllelse.

når silhuettene forsvinner bak neste sving. Et fantastisk
syn. Men er opplevelsene like store? Og er det verdt prisen av blod, svette og tårer? Er en 30 år gammel drøm så
viktig å realisere? Belønningen kommer etterpå. På top-

Når pedalene visper de siste meterne mot toppen av
Andesfjellenes farbare vei, kan ingen ta fra oss den
rusen der og da. Solas røde skjær over horisonten forteller at det var nære på. Lasse nærmest faller av sykkelen
som tar sin egen vei, mens han selv velter seg på rygg på
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Skål, Lasse. Dette har vi
fortjent. Det tok 30 år.
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rus som etter hvert blir mer rus enn smerte, legger de
fleste seg på asfalten. Noen på ryggen, andre på siden.

Det å nå et «umulig» mål
er sterkt. Her på Grønland
med flagget fra 1888 –

Vi får igjen pusten og hever blikkene våre. Nå kan vi skue
over Perus tak. Vilt og nakent. Noen hvite tinder stikker
opp i det fjerne. Alpakkaer og lamaer driver spredt
omkring på steppene rundt. Fjellfolket skimtes også der
de beveger seg rundt i sine fargerike drakter.

100 år etter Nansens ekspedisjon. Vi er på fast
grunn og i sikkerhet etter
42 dager i det uvisse. På
de dagene gikk jeg ned 15
kilo.

Sånn føles det altså å nå høyeste farbare vei over
Andesfjellene – nesten 4500 meter over havet. Jeg skal
ta godt vare på den følelsen. Heretter går det bare
nedover.
asfalten. Han skjærer grimaser med lukkede øyne, mens
han damper av varme og svette. Hva må han ikke føle
nå, tenker jeg. Det tok 30 år. Mens han vrir seg i smerte-

Det er alltid spesielt å nå
toppen der oppe, enten
det er i Andes eller på
Grønland. Her på toppen
av Grønlands innlandsis,
nesten 3000 meter over
havet. Slitsomt er det uansett. Men etter hvert blir
rusen sterkere enn smertene. Endorfinene og
adrenalinen «pisker opp»
stemningen og gir den
gode, fine følelsen før tomhet og hverdagen overtar.
Fra toppen går det bare en
vei.

Kapittel 7

Veien til Amazonas’ kilde

Idet jeg løfter det store kameraet for å filme, oppdager jeg
at den eldre mannen stikker hånden i beltet. Da jeg
zoomer nærmere, ser jeg at det er en pistol. Lynkjapt får
jeg kameraet ned igjen. Men han har allerede tatt ladegrep. Det er nesten som jeg venter på smellet. Nummen
i hele kroppen står jeg med kameraet helt urørlig. Han må
ha trodd at det var en pistol jeg hadde og skulle sikte inn
da jeg løftet det store kameraet mot hodet. Han kommer
nærmere, vurderer meg og setter pistolen tilbake.
Jeg var langt inne på landsbygda i Peru. Helt alene med
den eldre mannen. Jeg hadde syklet foran for å finne
motiv for filmen. Resten av gruppa skulle komme om
noen minutter. Det var unntakstilstand i Peru akkurat da
og inne på landsbygda kunne man aldri vite hvilke
grupperinger av politisk eller militær art som befant seg
hvor. Jeg pustet lettet ut da det hele var over. Det kunne
vært slutten. Ingen vet hva han tenkte, bare mannen
med pistolen. Ham spurte jeg aldri. Da resten av gruppa
kom, snudde han og gikk.
Før møtet med mannen med pistolen hadde vi forlatt
hovedstaden Lima noen dager tidligere. Vi hadde rullet

fort langs kystveier mot Pisco med oaser og brennsvidd
ørken. Dagen før hadde vi besøkt et fiskemarked som
bugnet av alle mulige fiskesorter. Mødre, bestemødre og
barn sløyet fangsten som mennene hadde dratt opp. En
eldre dame banket meg forsiktig på ryggen. Da jeg
snudde meg, så jeg inn i et stort, smilende gap med et
par tenner oppe og nede. Hun ga meg en sjokoladebit. Vi
var velkomne.
En dag tråkket vi langs behagelig asfalt da vi plutselig
havnet på en ørkenvei som etter hvert gikk over i bare
sand og stein. Guiden hadde mistet oversikten og vi syklet i ring. Men idet sola forsvant og mørket kom ramlende over oss, var vi fremme på hovedveien.
På veien hadde vi også passert deler av turistenes Peru –
Balestas øyene – et utrolig fuglefjell med sjøløver, pingviner og guanofugler. Et yrende liv med tusenvis av fugler
som sloss for plassen sin på det glatte fjellberget.
Bortsett fra episoden med pistolen, hadde vi til nå bare
møtt smilende og vinkende mennesker. Åtte uniformerte
syklister kledt i kondomdrakter var tydeligvis et sjeldent
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Vi tråkket langs behagelig
asfalt til vi havnet på en
ensom ørkenvei.

syn for lokalbefolkningen. Overalt var menneskene åpne
og høflige. De var også pliktoppfyllende og ærlige og
visste å ta vare på sine gjester.
Før klatringen over Andesfjellene passerte vi byen Nasca,
kjent for Nascalinjene. Et uløst mysterium. Linjene fremstilte bl.a. hund, apekatt, astronaut og en hånd. Den
tyske kvinnen Maria Reiches oppdaget dette og skjønte
det var noe spesielt. Det skjønte ikke lokalbefolkningen.
Så hun lå på lur og siktet på bildekkene med gevær hvis
noen nærmet seg disse linjene. Vi oppsøkte linjene og
betraktet dem i fugleperspektiv da de dekker store
områder. Noen mener disse linjene er laget av mennesker rundt 200 år etter Kristus. Andre mener de er laget
av romvesener. I dag kommer det mennesker fra hele

verden for å se på dette fenomenet. Maria Reiches’ funn
er byens største turistattraksjon.
Men i Nasca fantes også en annen merkverdighet. Åpne
gravsteder fra før inkatiden hvor knokler lå spredt over
store områder. Levninger helt fra 200 år etter Kristus.
Noen var så godt bevart at både hud og hår var intakt.
I disse tørre ørkenområdene hadde de fått ligge i fred,
beskyttet mot forråtnelse.
Før inkatiden, som startet rundt 1300-tallet, var det to
forskjellige kulturer i det nordlige og sørlige Peru. På den
andre siden av Andesfjellene ligger Cusco – inkaenes
første hovedstad, og Machupicchu – inkaenes siste
boplass. Der banker også Perus historiske hjerte.
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Det er krevende å sykle
i høyden og derfor viktig
med korte stopp. Her på
4300 meter over havet.

På toppen av den farbare veien over Andesfjellene ligger
ennå syklistene på asfalten og kjenner på seiersrusen.
Det føles godt å ha klart dette stuntet. En etter en må vi
tilbake til virkeligheten. Mørket kryper innpå. Vi karrer
oss opp på jernhesten og rir inn i solnedgangen. Målet
er en fjell-landsby i nærheten.
Den rekker vi før mørket tar helt over. Vi var utenfor allfarvei. Landsbyen har for tiden ikke vann. Møkkete barn og
voksne fyller de smale, støvete gatene. Det blir en kald og
skitten kveld. Vi sklir inn i fjellfolkets vaner. Surrer et ullteppe rundt oss og sovner. Vi er på over 4000 meter og
nattetemperaturen vil krype ned mot ti minusgrader.
Det er en merkelig følelse å sykle på Perus tak. Det er

krevende å sykle i 4000 meters høyde selv på flat asfalt.
Noen harde tråkk gir melkesyre og pusteproblemer. Selv
når vi står i ro, må vi ta noen dype åndedrag innimellom.
Vi føler at vi ikke får nok luft. Rundt oss er det steppelandskap. Himmelen er knallblå. Lufta tørr og kjølig. Vi
passerer spredte bosetninger. Enkeltfamilier trasker
rundt med en bylt foran og bak. Noen frakter tunge, tettpakkede kornballer på ryggen.
Folkene i fjell-landsbyene lever i enkle kår. Ansiktene er
som lær, brunbarket og furet av sol, vind og hardt arbeid.
De virker slitne. Støv og skitt virvler rundt overalt og
trenger seg inn i hud og klær. De smiler og stirrer på oss.
Her kan det umulig ha vært utlendinger på lenge.
Maten består av ulike supper, ris og kylling.
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Møte med fjellfolket i
Andesfjellene forteller oss
om menneskets evne til å
klamre seg fast og overleve.

Og selvfølgelig poteter. Masse poteter. Peru er potetens
hjemland. Det var herfra vi fikk potet til Norge en gang
for lenge siden. Det spises også mye alpakka. Marsvin er
nasjonalretten. Lama og alpakka har god ull. Det gir
varmen til folkene her oppe i fjellene.
Møte med fjellfolkene i Andesfjellene forteller oss om
evnen til å klamre seg fast og overleve. Deres kultur har
lange tradisjoner og minner ikke så lite om samenes
levemåte. Her i høyden plages de forresten av en spesiell
hjertesykdom hvor høyre hjertehalvdel vokser på grunn
av den tynne lufta.
Fra høyfjellet bærer det gradvis nedover mot inkaenes
første hovedstad, Cusco. Med sine 350 000 innbyggere
er den en storby, hele 3500 meter over havet. En gang et
mektig samlingspunkt for Inkariket.

En liten pause sammen
med fjellfolket som holder
til i over 4000 meters
høyde. Her omkranset av
Hans-Tore og Helge.

Sykkelekspedisjonen fortsetter på sin vei mot Amazonas’
kilde og passerer snart turistenes Peru, Machupicchu. Av
rundt 350 000 besøkende turister drar 90 % til
Machupicchu. Vi valgte den tunge veien dit. Flere timers
gange gjennom vanskelig terreng, langs en av inkaledene. Endelig stod Machupicchu der som en åpenbaring
mot himmelen. Vårt første møte med inkaenes siste
bosted. De etterlot et monument som påstås skal være
det største som kan oppleves. Akkurat det måtte vi selvfølgelig finne ut av.
All byggekunst var imponerende. Deres teknologiske og
astronomiske forståelse kommer til uttrykk i bygningenes plasseringer i forhold til sola som antagelig var rituelt begrunnet. Men hvorfor de valgte å bygge et
«trappelandbruk» i den bratte fjellsida, er en gåte. Det
påstås at det skulle være en forsvarslinje mot det østlige
jungelområdet. Machupicchu var antagelig den første
garnisonsby anlagt av 20 000 arbeidere for inkaene i de
peruanske Andesfjell. Byen ble gjenoppdaget i 1911 og er
det best bevarte eksempel på inkaenes arkitektur og
byplanlegging.
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På vei mot Amazonas’
kilde passerer vi også
turistenes Peru, Machupicchu. Møte med Machupicchu var både møte med
en historisk fortid og
kapitalistisk fremtid.

Machupicchu ligger knappe 2400 meter over havet, 1000
meter lavere enn Cusco. Det spesielle med stedet er at
det ligger akkurat slik som da inkaene plutselig forlot
det for flere hundre år siden. Ukjent av hvilken grunn.
Man kan bokstavelig gå rett inn i historien og vandre de
samme stier og i de samme bygninger som inkaene
gjorde. Det blir et sterkt møte med fortiden når man kan
sitte på samme stein som presteskapet gjorde for flere
hundre år siden, og se ut gjennom det samme vinduet og
nyte den samme utsikten. Bare menneskene er byttet ut.
Inkaene var et fjellfolk som samlet Peru til et stort rike.
At de hadde en uvanlig evne til både å organisere og
administrere, bekreftes ved at Inkariket var den største

statsdannelsen på de amerikanske kontinentene. Det
strakte seg fra Ecuador til Rio Maule i Chile. De hadde
verken skriftspråk eller hjul. Ved hjelp av godt utbygde
stier og mange gode kurerer klarte de allikevel å holde
riket samlet inntil den spanske erobreren Pizarro trengte
seg sørover fra Panama i 1531. Det ble begynnelsen på
slutten for Inkariket. Pizarro grunnla hovedstaden Lima
i 1535.
Inkaenes religiøse forestillinger innebar bl.a. ofringer til
de krefter man trodde styrte naturen. Rituelle rester finnes ennå på Machupicchu. De holdes ved like for å
bevare tradisjonen og lokke turister. Inkanavnet og
Machupicchu er nærmest magnetiske.
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Etter 3 timers gange i bratt
og ulendt terreng, er det
lunsj langs inkaleden høyt
oppe i fjellene med en
utrolig utsikt. Vi er i hjertet
av Peru.

Møtet med Machupicchu var ikke bare et møte med en
historisk fortid. Det var like mye et møte med en kapitalistisk fremtid. Machupicchu betyr «det gamle fjell». Den
kjente, spisse toppen som stikker opp bak alle ruinene,
heter Huaynapicchu – «det nye fjell». I morgendisen
klatret vi opp dit med en lokal guide som plystret nasjonalsangen med hele det historiske området rundt som
kulisse. Så drakk vi hver vår inkacola og syklet videre.
Også dagens president er
skopusser. De fins overalt
fra 8 til 80 år.

I byene er det skopussere overalt. De er fra rundt åtte år
til gamle menn som ikke lenger klarer å gå, men har

D e t u m u l i g e ta r l it t l e n g r e ti d av A s l e T. J oh a nse n

81

Så dukker palmene frem
på vei mot regnskogen.
Veien går over i dårlige
kjerrestier.

funnet sin plass på torget. Dagens president er både
indianer og skopusser. Men det har ikke hjulpet så mye.
Han har ikke klart å innfri skyhøye løfter før valget. I dag
er han så upopulær at han må innføre unntakstilstand
innimellom.
Veien videre går gjennom frodig natur. Vi har beveget oss
fra de forblåste fjellviddene nedover mot fruktbare
plantasjeområder. Her dyrkes bl.a. kokain i stor målestokk for eksport. Kontrollert av regjeringen. Langs veien
står det innimellom skolebarn og synger for oss. Nå

bærer det gradvis ned mot Amazonas’ kilde i Manu
nasjonalpark. Spenningen stiger i takt med den bratte
nedstigningen. På den ene siden loddrett ned mot dalbunnen og på den andre siden klatrer fjellet mot himmelen. Og midt imellom rister vi oss nedover på kvasse
steiner mot regnskog og jungel. Vi er antagelig bare en
punktering fra katastrofen. Temperaturen og fuktigheten
stiger. Vegetasjoenen blir grønnere.
Snart dukker palmene frem og vi aner at regnskogen
nærmer seg. Vi er i cloud forest. Nummeret før rain forest
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beksvart. Hvordan i all verden skal vi finne den lille åpningen fra veien i mørket? Vi vet også at nå starter noen av
dyrene i skogen rundt oss sin virksomhet og overraskelsene behøver ikke ligge så langt unna.
Det blir noen spennende minutter. Vi blir enige om at jeg
prøver å sykle tilbake for å finne lodgen og få tak i en
jeep og hente henne. Det kan være et stykke unna. Og
det var det også. I ettertid viste det seg at vi var hele fire
kilometer fra overnattingsstedet. Helt alene står Cathrine
i mørket med jungelen hengende over seg mens jeg tråkker tilbake i gjørme og leire. Som ved et mirakel skimter
jeg den lille gløtten til lodgen. Får tak i en «jungelbil» og
sjåfør i en fart og haster i vei i mørket. Og der står hun
midt på veien med kamera i hånden og er sjeleglad.
Den kvelden smakte middagen særlig godt. Stemningen
fra elvestryket like ved gjorde at jeg valgte å sove ute på
terrassen.

Til slutt er det ikke noen
vei å sykle på. Her begynner en ny verden og et nytt
liv. Elvebåt og jungel
overtar.

– regnskogen. Den som trodde at regnskogen var fuktigst
og grønnest, må revurdere det. Litt forundret får vi høre
at det er mer grønt og frodig i cloud forest enn i selve
regnskogen. Det er mest regn og kraftigst vegetasjon i
cloud forest, som vi møter før vi kommer til regnskogen.
Her møter vi også den ildrøde cock of the rock, Perus
vakre nasjonalfugl.
Den første natten i palmeskogen skal vi tilbringe i en
lodge ved et elvestryk. Min filmmedhjelper Chatrine
Storm filmer nasjonalfuglen og andre levende kryp som
snegler og lignende. Jeg drar til lodgen med de andre og
pakker ut. Før mørket kommer, drar jeg imot henne for å
vise hvor vi skal overnatte. I iveren etter å fortelle om alt
vi har sett i denne praktfulle vegetasjonen, passerer vi
den nesten igjengrodde stikkveien til lodgen. Det oppdager jeg først når mørket siger på og jeg skjønner at vi
må ha gått for langt. Jeg sykler sakte mens hun går.
Veien er gjørmete og glatt med tett vegetasjon i alle retninger.
Vi er i jungelen. Når mørket først kommer, blir det fort

Dagen etter starter vi på vår siste sykkeldag. Veien blir
mer og mer preget av gjørme og fuktighet og er nesten
ikke fremkommelig. Til slutt går det på stumpene løs,
bokstavelig talt. Det er ikke lenger noen vei å sykle på. Vi
er ved Manuelva. Her begynner en ny verden og et nytt
liv. Syklene pakkes. Elvebåt og jungel venter. Et tungt
skylag ligger truende over oss. Fuktigheten trenger seg
inn overalt. Huden er klam. Svetten siler mellom insekter
og viftende armer. Vi stuper innenfor myggnettingen og
faller i søvn.
Jeg våkner av ville aper som kretser rundt leiren. Før lyset
har trengt mørket unna er det fullt liv i jungelen. Selv om
natta er det liv. Da tar bl.a. flaggermusen sin tørn. Her
går det på skift. Snart tar vi over.
Frokost klokken seks. Vi skal videre opp Manuelva. Brun
av gjørme flyter den nedover i strie strømmer mot
Amazonas. Flere mindre elver samles til slutt i Amazonas
som renner gjennom hele Brasil. Vi stopper elvebåtene
ved en liten sideelv og får oss et etterlengtet bad i en
naturlig varmtvannskilde. Vi må passe opp for
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Vi er ved Amazonas’ kilde, der historien om de mest isolerte indianerne i den søramerikanske jungel slutter, og historien om Amazonas begynner.
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Peru er mangfoldig. Fra
alpakka på høyfjellet til
krokodiller i regnskogen.
Krokodillene går i ett med
naturen så her må man se
hvor man tråkker.

krokodiller som kan dukke opp overalt. Når vi gjør korte
strandhogg for nødvendige besøk, må vi speide ekstra
godt. Krokodillene går i ett med naturen og fungerer som
kamuflerte drapsmaskiner.
Vi er ved Amazonas’ kilde, der historien om verdens
mest vannrike elv begynner. Og der historien om de mest
isolerte indianerne slutter. Regnskogen som minsker
hvert år like mye som hele Polen, slik at indianerne til
slutt ikke vil ha noen regnskog å dra inn i. Vi vil oppleve
den mens den ennå fins.
I hundrevis av år har indianerne i Sør-Amerika hatt sitt
tilholdssted langs Amazonas og dens kilder. Langt inne
i de dype skoger har de levd av naturen. Vår ekspedisjon

ender innerst i Peru på grensen til Brasil og Bolivia. Her
hvor alle planter og dyr tilsynelatende lever i paradiset.
Her er det varme og fuktighet, men samtidig en kamp for
å overleve. Klimaet i regnskogen er så behagelig at altfor
mange planter og dyr ønsker å leve i jungelens rike. Men
bare de plantene som klarer å strekke seg opp mot lyset,
har livets rett. Som reinmosen på Finnmarksvidda sliter
også plantene i urskogen for å overleve.
Med gjørme til anklene grynner vi til en ny leir.
Vegetasjonen slynger seg rundt alt. I området er det
både slanger og jaguarer. Søramerikansk jungel har et
yrende fugle- og dyreliv. Langs elvebreddene har vi sett
både krokodiller og skilpadder. Det er ikke ufarlig å
trenge seg inn i regnskogen. Bare kvister som brekkes,
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bryter stillheten. Alle konsentrerer seg om stien foran.
Et slangebitt her kan være fatalt. Vi aner en lysning
i skogen. Så er vi fremme. Her bor de. Matchiguengaindianerne. Men bare deler av året. De er hele tiden på
vandring.

Nært møte med

Med pil og bue tar de imot oss. Det er rundt 2000 av
stammen i området. De snakker bare matchiguengisk og
forstår ikke de 6-7 andre indianerstammene i Manu
nasjonalpark, som er på størrelse med Sveits.
Indianerne er nærmest fredet av regjeringen i dette
reservatet. Her jakter de med pil og bue. Her møter indianerne vår vestlige kultur som samene opplevde for
noen tiår tilbake.

Møte med menneskene i

matchiguengaindianerne.
Her ser vi en med pil og
bue.

jungelen fortalte oss om en
annen verden. Her levde
man i og av naturen som et
ledd i et tannhjul.

Det var varmt og fuktig.

Vi er antagelig de første nordmenn som hilser på
matchiguengaindianerne i den søramerikanske jungel.
Det føles som et kultursjokk der de står i barføttene sine
med et enkelt klede over seg. Mødre og barn flokker seg

Viktig med skygge og
drikke. Her jobbes det til
apeskrik og eksotiske
lyder i jungelens rike.
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sammen. Mennene holder fast rundt pil og bue –
akkurat kommet fra jakt. Det er som å se en film. Men
her er det virkelighet.

flertallsavstemning. Hva de ville vite om oss? Hvordan guttene treffer jentene sine? Når stearinlyset slokner, er møtet
over.

På kvelden blir det et møte rundt et stearinlys. Mens apene
rundt leiren tar kveld og nattugla gjør seg klar, går noen
nordmenn ned i huksittende for å ha møte med indianerne
i regnskogen, der historien om Amazonas begynner. Det
kunne ha vært et eventyr, men det er sant. Selv tolken hadde
ikke opplevd at matchiguengaene ønsket et slikt møte.

Langs Manuelva har jungeltelegrafen vært ute med opplysninger om at det fins ei gruppe i nærheten som både har
ortoped, øyekirurg, anestesilege og allmennlege i sin tropp.
I landsbyen Boca Manu stod helsesøster og ventet på oss.
Det ble et sjokkerende møte med et helsevesen som manglet det meste – til og med vann. Da jeg senere landet i
Amsterdam etter den lange flyturen fra Peru og så ei gretten
vaskekone gni på en vask som allerede var ren, gikk jeg til
vinduet og stirret ut i luften. Var jeg kommet på en feil
klode? Jeg hadde aldri sett så fornøyde og harmoniske
mennesker som i jungelen. Hva har utviklingen gjort med
oss?

Vi kommer nærmere inn på hverandre. De forteller om sine
ritualer og skikker. Om et liv uten TV, radio, aviser, elektrisitet
og lys. Alt som ikke vi kan leve uten. Om et liv i og av naturen. Moren bestemmer hvem som skal bli deres svigersønn.
Det er ingen bryllupsfeiring, men en god anledning til å
smake på hjemmebrygget øl. Alle viktige avgjørelser taes ved

Jeg hadde aldri sett så
fornøyde og harmoniske
mennesker som i jungelen.
De hadde det som skulle til
for å dekke de elementære
behov. Hva har utviklingen
gjort med oss?

Kapittel 8

Dansen i Peru

De kom i fargerike drakter, gutter og jenter, gamle og
unge. Fjellfolket, kystfolket, byfolket og alle de andre.
Tittel og rang spilte ingen rolle. Heller ikke det som stod
på bankkontoen. Bakgrunn og rulleblad spurte ingen
om. Heller ikke sykdom og medisiner. Alle plager,
skavanker og lyter ble godt pakket inn i ulike former for
kostymer. Her kunne man skjule alt man måtte ønske å
skjule. Danse seg inn i flokken – og glemme. Her var
anledningen til å bli kvitt alle sorger og bekymringer.
Men bare for en stund. Nå skulle det danses og bare
danses så lenge helsa og kostymene holdt.
Vi var i Cusco – inkaenes første hovedstad. Det var 24.
juni og midtvinters. Nå snudde sola og det gikk endelig
mot sommer igjen høyt her oppe i fjellene, nesten hele
3500 meter over havet, som tidligere nevnt. 1000 meter
lavere ligger toppen til Galdhøpiggen. Byen er omkranset
av fjell på alle kanter. Langt fra havet, men enda lenger
hjemmefra. Vi var bokstavelig talt helt på den andre
siden av kloden.
Vi hadde syklet fra Stillehavet over mektige Andes og
rullet inn på det som hadde vært inkaenes samlings-

punkt for flere hundre år siden. Cusco lå så høyt over
havet at her måtte vi trekke pusten litt ekstra når vi gikk
i trapper og motbakker. Og tok vi noen raske steg, kom
melkesyra før vi ante det. Her oppe i fjellene hadde folket bodd i århundrer. Mange hadde aldri reist så langt at
de hadde sett havet. Cusco var blitt en mellomstasjon for
dem som ønsket å besøke inkaenes hjerte –
Machupicchu.
Stemningen er spent dagen før den store dagen. Det
pyntes overalt. Offisielle bygninger smykkes etter alle
kunstens regler. Trange budsjetter er glemt akkurat nå.
Småbarn får nye drakter hvis den fra forrige år ikke passer. I trange gater vaskes all skitten fra i fjor bort. Alt som
kan spyles med vann, får en skikkelig gjennomgang.
Cusco er klar.
Jeg er sliten og faller i søvn. I drømmen hører jeg rytmiske toner som blir sterkere og sterkere. Festen har
begynt.
Ute på gatene beveger store folkemasser seg allerede.
Noen har tyvstartet og har kanskje større behov enn

88

D e t u m u l i g e ta r l it t l e n g r e ti d av A s l e T. J oh a nse n

Musikken får frem rytmen i kroppen som automatisk setter den i bevegelse.
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De kom i fargerike drakter,
gutter og jenter, gamle og
unge. Det var også et
yrende gatesalg, selv fra
trikken. Her forhandles det
om prisen.

andre for å glemme. Glemme sin daglige tilværelse. Alle
smiler og vinker. Rytmen er behagelig. Trommene får
frem ulike kombinasjoner på en lekende måte som automatisk setter kroppen i bevegelse.
Jeg står og stirrer inn i en bølgende masse og lar kameraet gå. Zoomer inn en liten jente og en gutt i fargerike kostymer, viftende med sine små flagg. Det kunne vært Elin
og Geir-Åge – mine to søsken som aldri fikk oppleve
dette. Hvorfor skulle jeg? Hvorfor skulle bare jeg få oppleve alt det andre jeg har vært med på i mitt liv.
Men et par ganger var det nære på at heller ikke jeg
hadde kommet videre. Da jeg som treåring falt i sjøen og
bestefar snudde seg tilfeldig bakover og så at jeg lå med
ansiktet i vannet. Jeg hadde vasset med småstøvlene til
de fyltes med vann og falt forover. Neste dag kjøpte

pappa en stor bamse til meg. Eller da jeg året etter kastet en spikerplanke ut i en tyskergrav. En spiker hang
fast i genseren og jeg falt ut i en to meter høy grav full av
vann. Under krigen lagde tyskerne skyttergraver som
ennå sto i 1955. Om våren fyltes de med vann. Jeg husker
at jeg ble med til bunnen med øynene åpne. Gikk til den
ene siden som var for bratt. Snudde meg til den andre
siden og kravlet opp. Ved skyttergraven stod min fetter
på fem år og sa senere til de voksne at jeg hadde stupt
uti og svømt som en fisk. Han hadde ikke skjønt alvoret.
Kanskje barndommen og hverdagen var barskere før i
tida. Spesielt i Finnmark som 10 år tidligere var blitt
svidd ned til jorda. Bare kirkene stod igjen da tyskerne
forlot fylket i 1944. Og kanskje det er fra dette tøffe indre
og ytre landskap at man formes litt annerledes i sin
barndoms støpeskje. Det første jeg husker fra Alta var
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brakker, skur og halvferdige hus. De som vokste opp ti år
før meg, fikk oppleve tyske uniformer og ladde geværer.
De fikk se alle dyr slaktes ned, hus og fjøs brenne mens
de hastet ned til en stappfull skøyte ved havna med en
sekk på ryggen. Inne i den var alt de eide. De som ikke
forlot hjemstedet etter ordre, ville bli skutt. Det var virkeligheten i Transfarelv – et lite sted med noen spredte hus
knappe mila utenfor Alta sentrum. Stedet jeg trådte mine
barnesko.
Ut fra nettopp disse forholdene kan jeg forklare min noe
ville barndom. Som fireåring skjenket jeg alle hønsene

En stemningsfylt pause
med allsang. Fra høyre,
Asbjørn, Cathrine, Tina,
guiden, Thor, Lynette og
datteren.

fulle på hjemmelaget «klonk», som det het. Det var kort
sagt sterk sprit. Da hønsene var fulle nok, hentet nabogutten og jeg altaskifter som var stablet ved fjøsveggen –
holdt i hver vår kant og slapp over en høne om gangen.
Dette var «gullhøns» som var blitt fraktet nordover etter
krigen for å gi nødvendig føde i en ellers sparsom mattilgang. Da de voksne kom hjem, var hele gardstunet fullt
av skifere hvor det stakk ut hvite fjær. Bare hanen klarte
å rømme. Den tok jeg imidlertid tre år senere da jeg som
syvåring kjørte gjennom fjøsveggen med lastebilen.
I Peru surrer mine tanker sammen med kameraet om
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En gang i året kunne befolkningen glemme sin tarvelige tilværelse. De kunne ta på seg sine masker og gi seg hen i musikkens og rytmens verden.
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Dans og rytme forener.
Musikken hvisker bort
skillelinjer. Man kan også
for en stund glemme Perus
blodige historie der Pizarro
slaktet ned befolkningen.

D e t u m u l i g e ta r l it t l e n g r e ti d av A s l e T. J oh a nse n

93

hvorfor bare jeg og ikke mine søsken fikk oppleve mer av
livet. Mor min fikk tre barn. Statistisk skulle alle ha de
samme mulighetene. Jeg som den førstefødte med
kanskje noe mer dårligere odds enn de andre. Om man
på forhånd visste at bare én skulle vokse opp, kunne det
like gjerne være meg som ikke fikk den sjansen. Det blir
litt merkelig å tenke «sorry brødre, det ble meg» etter at
man hadde vunnet kampen om eggcellen. Direkte til
omkamp etter at man hadde innkassert sin største seier.
Det kunne like gjerne vært Elin eller Geir-Åge som stod
med kameraet og som tenkte på meg. De er ikke glemt
nesten 50 år etter. Det er godt å vite at det hadde sikkert
ikke jeg heller vært om en av dem hadde levd videre.
Mye hadde vært annerledes om de hadde fått lov å leve.
Jeg føler et ansvar for ikke å la dem gå i glemmeboken.
De er med meg på alle mine reiser. Om kvelden møtes vi
av og til under to stjerner i øst. For i Østen stiger solen
opp.
Jeg holder bildet i kameraet på de to. Ansiktene gjør
meg glad, men samtidig vemodig. 17. mai 1961 var GeirÅge også pyntet til fest, og sto og vinket med flagget. 19.
mai var han ikke mer. Jeg slår av kameraet og tenker på
mor min som 65 år gammel hadde mistet to barn og to
menn. Hvordan klarer man å komme videre etter noe
slikt?
Utover dagen øker mengden. Titusener på titusener
passerer katedralplassen, Plaza des Armes. De går i en
stor sirkel rundt plassen, dansende og syngende. Etter
hvert kommer både blåseinstrumentene og andre musikalske innslag. Jeg kan også se et trekkspill. Det ser ut
som målet er å overgå hverandre i fantasi når det gjelder
drakter og rytmer. Noen i uniformerte grupper, andre
alene. Rytmen og bevegelsene er forførende. Det er som
de sier. Kom og bli med og glem dine bekymringer.
I sidegatene danser de som ikke rekker frem til hovedscenen rundt katedralplassen.
I hodet mitt kobles minnene til kontrastene fra forblåste
Finnmark og taktfaste skolemusikere i Alta som i stram

givakt og rette knær sliter seg igjennom den ene marsjen
etter den andre. Når de gikk skulle det være rette linjer.
Der var ingen plass til kroppens rytmiske bevegelser
utenom den statiske tinnsoldatversjonen. Kanskje vi
hadde mindre skavanker å skjule?

Jeg tenker på Elin og GeirÅge når jeg ser peruanske
barn i flotte kostymer.
Tina tørker ei tåre.
Opplevelsene kan vel bli

Jeg lukker øynene. Musikken blir sterkere. Jeg invaderes
fullstendig. Det er som hele kroppen min danser i alle
ledd selv om jeg står i ro.
En av de dansende hinker plutselig ut av rekkene og inn
i en sidegate. Han setter seg på trappen i skyggen av
festivitasen. Tar av seg alle støttestrømpene rundt
anklene og kler av seg maska. Smiler til meg fra et rynket, slitt ansikt. Midt i munnen kommer den ene tanna
frem. Var det ikke det jeg visste. Ute i gatene er det tusener av dem. Musikken og rytmen får dem til å glemme.
Men bare for en stund. Mannen på trappa har gitt alt for
i år. Kanskje han får glemme litt neste år også?

sterke. Her sammen med
Asbjørn.
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Festen er i gang. Gamle
tradisjoner holdes ved like
for å bevare historien og
kulturen.

Noen danser rundt i gamle, slitte militæruniformer.
Kanskje en krigshelt? Hvem vet? I massen er alle like.
Militærnekteren ved siden av krigshelten. Generalen ved
siden av soldaten. Direktøren ved siden av skopusseren
som kanskje en dag blir president. Dagens president var
en gang nettopp det – skopusser.
Indianerne – folket fra jungelen. Urfolket som liksom alltid har vært her, danser side om side med «Pizarros
folk», etterkommerne av den store, spanske erobreren
som med få mann senket Inkariket med flere millioner
innbyggere. Inkariket som til da var et av verdens største
kulturelle samfunn. Men det nyttet lite når Pizarro kom
med krutt og kuler. Det er makten som rår, sa gutten og
hengte katta. På samme måte styrer kuler og krutt med

rå kraft. Men også de store tenkere hadde makt. Over tid
kanskje mest makt av alle. Ja, de var så mektige at datidens samfunn måtte kvitte seg med dem. De satt inne
med kunnskap som ikke var moden for samtida. Det er
nok å nevne Arkhimedes sine sirkler og Sokrates sitt giftbeger. Eller Kopernicus som måtte sverge på at jorden
var flat med geværmunningen mot hodet, for deretter å
hviske at den er da dog rund. På kort sikt er det antall
geværmunninger som teller. På lengre sikt trenger kunnskapen og sannheten seg frem. Den som ler sist ...
Menneskene har alltid vært enkle i sine løsninger. Den
som dreper flest hoder på kortest mulig tid, bestemmer
hva du skal tro på, og hva som er viktig. Det er som en
med hevet, ladd AG-3-gevær har rett til å bestemme hva
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Du må våkne. Dansen i
Peru begynner for deg.
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jeg skal mene akkurat der og da. Slik har det alltid vært.
Vi er ikke blitt bedre om noen våger å tro det. Det kommer bare an på om den med geværet føler seg truet. Blir
han det, så skyter han.
Men her i Cusco er alt dette glemt – i alle fall i kveld.
Dans og rytmer forener.
Alle separatister, fanatikere – alle som bruker religionen
som grunnlag og unnskyldning for sine brutale slakt av
uskyldige mennesker, er fanatikere som ikke ser helheten. Nestekjærligheten som burde være enhver religions
første bud, er glemt. Hvor mange døde under krigen i
Norge? Vi er ikke bedre. Vi bruker de våpen vi har for å
vinne frem når vi må. Men hvorfor må vi og hvor er fornuften? Hvert menneske har en medfødt kjærlighet i sine
instinkter. De har også en ærgjerrig egoisme som gjør
mennesket skruppelløs. Hvis f.eks. israelerne og palestinerne fortsetter slik de holder på nå, vil det til slutt
bare være ett menneske på hver side.
Alle land har sin blodige historie. Også Peru. Fornuften
er den som taper.
Det sklir mot ettermiddag. De mest ivrige danser ennå.
Nye dansere kommer til. Kanskje de som ikke har noe å
skjule eller glemme. De som har arbeid og som har vært
på jobb hele dagen.
Vår dans i Peru startet egentlig for over ei uke siden.
Langs trafikkerte kystveier som havnet ut i ensomme,
endeløse ørkenstier og stoppet i Nasca, Perus mest
merkelige kulturhistoriske by. Dagen før stigningen over
Andesfjellene kom rytmene i sving ved bassengkanten.
En lokal dansegruppe ville vise iskalde nordboere for-

føreriske søramerikanske rytmer. Byens flotteste jenter
og gutter stilte seg foran oss midt under planleggingen
av stigningen over Andes og startet en danseoppvisning
som fikk kart og skjemaer til å hvile for en stund. Ute ved
bassengkanten ble dansen og rytmen villere og villere.
Til slutt lokket de unge peruanske danserne stive og
støle sykkelryttere inn i dansen. Mens kameraet surret
og ble like varmt som de norske syklistene. Bevegelsene
og dansen ble mer og mer forførerisk og nærgående. Og
vi fulgte opp. Lasse ble til slutt revet med av musikken
og endte hodestups i bassenget etter egen fri vilje – for å
avkjøle der det kokte mest. Musikken stoppet. Dansen
var over.
Når ettermiddagen ruller over i kveldsfasen, ligger Cuscosola lavt over de mektige fjellene som omkranser byen.
Skyggedanserne overtar mer og mer podiet der lange
skygger lager de merkeligste formasjoner. Her oppe til
fjells – høyt over havet – blir sola til slutt blodrød. Idet
den står og dirrer over fjelltoppene smyger en slank
kvinneskikkelse seg opp på en fontene. Hun er kledt i en
rød, tettsittende kjole. Mot sola blir den gjennomskinnelig. Hun er naken under. Til eggende rytmer drar hun oss
inn i dansen i Peru og forfører. Vi stirrer uten å blunke.
– Slik skal vi også en dag danse, Lasse.
– Nei, det er umulig, nesten naturstridig. Så stopper han
opp og et smil kler tankene nakne. Ja, det kan hende du
får rett. Kanskje det umulige bare tar litt lengre tid.
– Ja, det umulige skal vi gjøre til en mulighet. Kanskje
om 30 år?
Plutselig river en peruansk danser meg i skjorta.
– Du må våkne. Du må danse. Festen begynner. Dansen
i Peru begynner for deg.
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Som Thor Heyerdahl sa til
meg: – Det umulige tar
bare litt lengre tid.
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Dansen i Peru
De åpne viddene søkte Nansen
han ble den første i polardansen
som danset mot nordpolen
og Grønland på ski
Det gjorde også vi
Vi danset videre
rundt jorda på sykkel
helt til vi kom til Peru
Opp Andesfjellene til Amazonas
har ingen danset
slik vi danser nu

Plutselig forlater mannen dansen
Han har fått nok for å år
Han sett seg på trappa
tar av seg maska
og kjenner avmakten rår
Det e tusner av dem
på festkledte gater
rundt om her i Peru
Som hinker rundt
kun for å glemme
tunge tanka akkurat nu

Dans dans med meg i Peru
Dans med meg i Peru
Fra Andes til Cusco
Amazonas og Lima
Ta på deg maska du
Dans dans med meg i Peru
Sola e i ferd med å snu
Langs inkaleden
til Machupichu
glem tunge tanka nu

Nansens hvite flekka på kartet
fins også her i Peru
Fra kyst til jungel
fjelltopp og stepper
har inka´ne bygget sin bru
Men inni folket
ved hjerterota
e de hvite flekkers Peru
som Pizarro meislet
da han hogg ned for fote
og ikke hadde vett til å snu

Han sitt der alene
den gamle mannen
på steintrappa her i Peru
Med en tann i munnen
tre fingre på hånda
glir han i dansen nu
Hvert år må han glemme
en liten stund
alle plaga vemod og gru
De blir borte i rytme og dans
på festfylte gater midt i Peru

Glem sier kvinnen oppå fontenen
og forlater sin kjole og bluse
Dans med meg nu i hele natt
roper hun høyere
og sklir ut av sin truse
Hun blotter sitt folk
for sola i natt
som e i ferd med å snu
Og drømmer seg inn
i en rytmisk dans
på en fontene midt i Peru
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I studio sammen med Eilen
Aalgård under innspillingen av Dansen i Peru.
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Hans-Tore snakket flytende
spansk og fikk nærkontakt
med lokalbefolkningen.

Lasse og Helge måler
krefter.

Asbjørn fører an langs
inkaleden mot
Machupicchu.

Vi ble mottatt med respekt
og tillit i Peru.
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Lynette gir vår suverene
sykkelrytter og en av de
beste i Norge i sin klasse,
Hans-Tore, et velfortjent
kyss. Han var den beste på
jernhesten og forviste meg
til andreplassen i et internt
spurtoppgjør.
Til venstre for meg Tina og
guiden Roger. Vi fem
klatret i solnedgangen mot
et nytt platå over Andes på
4000 meter, mens en etter
en havnet i følgebussen.
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Fra befrielsen på toppen av Andesfjellene med utsyn i alle retninger. Her med Thor, Helge og Lynette.
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Til kontrastenes Peru – machiguengaindianerne i den dypeste jungel ved Amazonas’ kilde.
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Asle T. strippet på kafé
skrev Dagbladet. Etter
grønlandsekspedisjonen
lagde jeg et lite show ved
utgivelsen av boka På ski
over Grønland – 100 år
etter. Jeg hadde laget en
sang om ekspedisjonen
hvor jeg tok av et plagg av
grønlandsutstyret for hvert
vers. Aftenpostens
kvinnelige utsendte gikk
før underbuksa falt i siste
verset.
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Jeg livnærte meg som gatesanger mens jeg studerte
medisin i Oslo. Hadde
rundt 180 kroner timen på
det meste. Her fra et
direkte sendt program på
NRK hvor jeg skulle se hvor
mye jeg nå fikk skranglet
inn ti år senere i Bodø.
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I 50 kuldegrader inne i teltet på grønlandsisen frøs
maten fast i kantene av
gryta mens vi spiste. Først
3 uker senere kunne vi
spise maten langs grytekanten. Teltet bestod av et
enkelt seildukslag uten
oppvarmingsutstyr.
Nansen gjorde mange feil
som vi måtte kopiere. Bl.a.
et kokeapparat som fungerte dårlig. Vi lå i en felles
sovepose laget av 20
reinskinn. Den ble etter
hvert en sørpepose som
ble umulig å tømme.
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India er også stillhet med
vakker og ren natur.
Nærmere paradiset kommer man ikke i dette livet.
Det var godt å fortelle om
India i soveposen på
Grønland. Da var det bare
stormen som forstyrret.
Men paradokset er at
varme er verre enn kulde.
I kulda kan du bevege deg
for å overleve. Blir varmen
for trykkende er det lite
man kan gjøre. Det er vel
kanskje derfor det også er
varmt i helvete.
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Medisinen har trange kår
enkelte steder ute i den
store verden. Fra et legekontor i Diarut i Egypt.
Legen viser stolt frem sitt
kontor hvor det meste ikke
fungerte, til tross for at det
var legetilbudet til flere
tusen mennesker.
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Operasjon utendørs i El
Salvador. Lasse er geriljalege med pistolen i
lomma, skalpellen i hånda
og spenning i luften. Ingen
vet når neste flyangrep
kommer. I dette tilfellet
kom det sekunder etter at
dette bildet ble tatt.
Operasjonen måtte avbrytes mens helsepersonellet løp i dekning.

Av og til henger livet i
tynne, gjennomslitte
tråder.
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Fra Playa del Carmen ved
kysten til Chichén Itzá inne
i landet. Fra mayafolket i
Mexico til Inkariket i Peru.
I løpet av noen måneder i
2003 vandret jeg i historiske og kulturelle skattekamre. Begge kulturer var
forut for sin tid på det
amerikanske kontinentet.
De hadde en imponerende
presisjon på bakgrunn av
datidens teknikk.
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Fra foredrag til foredrag
hører jeg stadig folk sier
– du må være gærn. Men
jeg er egentlig som alle de
andre. Jeg synes bare det
er bedre å angre på det jeg
gjorde som gikk galt, enn å
angre på det jeg ikke
gjorde. En dag er alle broer
brente. Da nytter det ikke å
angre. Morgendagen er i
dag.
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Jeg har forsøkt å fortelle en
historie om det umulige
som bare tok litt lengre tid.
Det tok mange år før jeg
kunne snakke om min
barndom og enda flere år
før jeg kunne skrive om
den. Nå er det over 40 år
siden. Og her er jeg i dag.
Midt i livet et sted, på vei
mot ukjent terreng . . . Her
er jeg sammen med min
sønn Daniel, og min mor
sammen med barnebarnet
Saga.

Hverdagen nå er min
privatpraksis på Bislett
legesenter og smerteklinikken på Skøyen.

Men drømmene lever
videre mot nye mål.
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Livet er som å seile i ulike
vindretninger på ujevnt
underlag med tilfeldige
bresprekker foran – dekket
til med tynne snøbroer.
Ingen vet hvor de ligger
eller hvor dype de er. Den
heldige kommer helt over.
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