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f o r e n i n g e n s  f o r m å l

foreningens formål er at skabe, udbygge og ved-
ligeholde kontakt imellem personer, der arbejder 
med vejledning og undervisning i natur- og friluftsliv. 
foreningen skal arbejde for at styrke danske 
naturoplysnings- og friluftslivstraditioner i sam-
arbejde med vore nordiske nabolande med det 
formål at skabe harmoni mellem menneske og natur 
såvel som mellem mennesker.

Dansk friluftsliv udgives af Dansk forum for natur- 
og friluftsliv og udkommer fire gange årligt:

nr. 74 juni. 2008 deadline  1.  maj.
nr. 75 okt.  2008 deadline  1.  sep.
nr. 76 dec.  2008 deadline  1.  nov.
nr. 77 mar. 2009 deadline 1. feb.

annoncering:
Det er muligt at annoncere i bladet. prisen er 1500 
kr. for en hel side og 900 kr. for en halv side. 
kontakt den annonceansvarlige for yderligere infor-
mation om formater og priser.
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Af Mads Brodersen

I dette nummer af Dansk Fri-
luftsliv kan du læse lidt om nog-
le af alle de mange aktiviteter, 
medlemmerne i DFNF deltager 
i og har indflydelse på. I mange 
sammenhænge sidder der flittige 
natur- og friluftsfolk med flere 
kasketter. Dog er det ikke altid 
sådan, at vi er officielt repræsen-
teret, selvom vi har medlemmer 
stort set overalt i det danske fri-
luftslivs-landskab. Det er natur-
ligvis positivt, at vi er med hvor 
det sner, men alligevel kan det 
være et problem, at vi ikke sid-
der med DFNF kasketten i alle 
disse sammenhænge officielt. 
Forstået på den måde, at vi ikke 
er synlige nok til for alvor at få 
gennemslagskraft. Vi skal bruge 
gennemslagskraft til at få indfly-
delse på udviklingen i frilufts-
livspolitikken i Danmark. Et 
eksempel på ovenstående er, at 
da der skulle dannes et grønt råd 
i min lokale kommune, kom jeg 
ind. Jeg kom dog ikke ind via 
mit medlemskab af DFNF, men 
i min egenskab af naturvejleder 
(undskyld). Det er lidt para-
doksalt at det skulle gå sådan, 
men også lærerigt for mig. Jeg 
opdagede, at naturvejlederne 
var bedre til at organisere deres 
folk og dermed deres direkte 
indflydelse. Nu ved jeg godt, 
at naturvejleder- ordningen på 
mange måder er på overførsels-
indkomst, men alligevel. Det er 
jo netop gennem vores synlige 
og direkte deltagelse, vi kan få 
den økonomiske støtte og der-
med den tid der skal til, for at 
organisere os grundigere og 

dermed stå stærkere. Naturvej-
lederne får, som udgangspunkt, 
støtte på mange fronter og kan 
således nemmere komme igen-
nem med deres budskaber. Vi er 
derimod en græsrodsorganisa-
tion, som må lægge frivillige og 
ulønnede kræfter i for at skabe 
succes for vores mål. 

kontakt os
Derfor er det vigtigt at vi får et 
overblik over de af vores med-
lemmer der i den ene eller an-
den sammenhæng er lokalak-
tive for vores forening. Især vil 
vi gerne høre fra alle jer, der er 
lokalrepræsentanter i Friluftsrå-
dets kredse for DFNF. Vi ved, at 
mange af vores medlemmer gør 
et stort stykke arbejde i lokale 
sammenhænge, og derfor vil vi 
også gerne i dialog med jer. Vi 
vil som bestyrelse gerne støtte 
jer i jeres arbejde og evt. sætte 
jer i forbindelse med andre, som 
kunne hjælpe eller få hjælp til 
det lokale arbejde. 

Et årligt møDE
Hvert år holder vi vinterkom-
sammen - et (jule) bestyrel-
sesmøde, som samtidigt er et 
møde for lokalrepræsentanterne 
og andre interesserede medlem-
mer. Datoen for dette møde kan 
man læse andetsteds i bladet. 
Det har udviklet sig til, at der er 
tradition for at dette møde hol-
des på Helnæs Mølle. Ligesom 
det er blevet tradition, at der er 
øl og kål til forplejningen. Øl og 
kål er jo traditionelle ingredien-
ser i det nordiske vinterfrilufts-
liv. Det plejer at være urimeligt 
hyggeligt og faktisk også fagligt 

formanDEn har orDEt

udviklende. Det er en rigtig god 
lejlighed til at få eller styrke net-
værk. 
Derudover afholder vi jo hvert 
år vores årsmøde, hvor vi i år 
bl.a. vil sætte fokus på det lokale 
arbejde for DFNF. 

DEt moDErnE 
friluftsliv
I disse år er friluftsliv for alvor 
kommet på den politiske dags-
orden. Det er ikke det ekstreme 
friluftsliv, som vi ser i tv med 
f.eks. Bubber og BS, der er i spil 
hos de danske politikere. Den 
slags udsendelser bliver og skal 
kun opfattes som den opstillede 
underholdning det er. Nej det 
der gør sig gældende i de danske 
kommuner er ganske alminde-
ligt dansk friluftsliv i alminde-
lig dansk natur for almindelige  
danske mennesker. De danske 
kommuner har endelig fundet 
ud af, at der er penge at spare 
via friluftsliv og dermed sund-
hed og livsglæde til folket. Der 
er i de senere år blevet fokus på 
at ansætte friluftsvejledere i for-
skellige sammenhænge. Disse 
stillinger er ofte slået op som na-
turvejlederstillinger, selvom de 
ofte er reelle friluftsvejlederjob. 
Igen et eksempel på hvordan vo-
res gennemslagskraft er for lille. 
Det ville være dejligt, hvis vi i 
fremtiden kommer frem i lyset 
og får kredit for alt det arbejde 
vores medlemmer lægger i hele 
landet på alle planer. På den 
måde får vi skabt mere fokus på 
foreningen og dermed flere de-
ciderede friluftsvejlederjobs. 
Kom frem i lyset og hjælp os med 
at lave synlighed for DFNF.
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Af Lars Andersen

Dfnf får plaDs i 
bEstyrElsEn i DEn nyE 
nationalpark mols 
bjErgE

Fra Folketingets side har man 
den 17. januar 2008 besluttet at 
lave en Nationalpark i Midtjyl-
land. Det bliver landets anden 

friluftsliv i nationalparkErnE

udnævnte Nationalpark, hvor 
den i Thy i Nordjylland var den 
første. Gennem tre år har Dansk 
Forum for Natur- og Friluftsliv 
(DFNF) haft en mand med i ar-
bejdet med at forberede parkens 
tilblivelse. En række udvalg og 
arbejdsgrupper har været nedsat 
og én af dem hed Friluftsliv. Den 
kom nu også til at beskæftige sig 
med trafikforhold og turisme, 
men mest med friluftslivet i den 
kommende park.
Resultatet af arbejdsgruppens 
arbejde blev et friluftskort over 
området, hvori alle interes-
senter havde indtegnet deres 
fokusområder: Lystfiskerne på 
kysten sammen med kite-sur-
ferne og botanikere og vandre-
folk i »Bjergene« inde i landet. 
Kortet blev selvfølgelig overteg-
net og mange interesser stødte 
sammen på en uheldig måde. Vi 

mente i arbejdsgruppen, at det 
var op til andre (den kommende 
parkbestyrelse) at sammensætte 
den optimale benyttelse og be-
skyttelse i parken.
Med allerede eksisterende: 22 
vandreruter, 1 cykelrute, 6 bade-
strande, 3 fuglelokaliteter, 1 
naturlegeplads, 1 fugletårn, 3 
naturudstillinger, 5 natursko-
ler, 4 lejrpladser og 10 primitive 
overnatningssteder er området 
allerede misundelsesværdigt vel-
udstyret med publikumsfacili-
teter. Problemerne opstår først, 
såfremt besøgsantallet stiger væ-
sentligt eller nye brugergrupper 
kommer til at slide ensidigt på 
følsomme områder (f.eks. ryt-
tere eller mountain-bikere).
Gennem DFNF’s arbejde i Fri-
luftsrådet har vi nu fået mulighed 
for at få plads i den kommende 
bestyrelse for Mols Bjerge Na-
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tionalpark. Miljøministeren ud-
peger nationalparkens bestyrelse 
og formand. Bestyrelsen skal 
blandt andre sammensættes af 
repræsentanter fra stat, berørte 
kommune(r), Danmarks Na-
turfredningsforening, Friluftsrå-
det, VisitDenmark samt mindst 
én repræsentant fra skovbrugets 
og landbrugets organisationer. 
Bestyrelsen nedsætter derefter 
et sekretariat, der skal varetage 
den daglige drift - og udarbej-
der en plan for nationalparkens 
etablering og udvikling: Natio-
nalparkplanen. Endelig nedsæt-
ter nationalparkbestyrelsen et 
rådgivende organ - national-
parkrådet - for blandt andet 
at sikre sig en bred, lokal ind-
flydelse. Nationalparkrådet får 
1-2 medlemmer i bestyrelsen, 
som det selv udpeger (og der 
må ikke være tale om personer 
fra organisationer, der allerede 
sidder i bestyrelsen). 
Nationalparkbestyrelsen etable-
rer, driver og udvikler national-

parken. Den skal først og frem-
mest udarbejde en nationalpark-
plan, der bliver revideret hvert 
sjette år. Bestyrelsen opretter 
selv sit sekretariat, som står for 
den daglige administration og 
drift. Vores arbejde i bestyrelsen 
bliver altså mest, i samarbejde 
med Nationalparkrådet, at til-
rettelægge politikker til brug 
for sekretariatets daglige arbejde 
samt at lave den langsigtede 6 
års plan for parken. I øjeblikket 
håber Skov- & Naturstyrelsen, 
at den skal huse sekretariatet, 
men det står faktisk bestyrelsen 
frit for at lægge sekretariatet et 
andet sted, f.eks. hos Syddjurs 
Kommune, som også har ytret 
ønske om det.
Nationalparkbestyrelsen har 
også rådighed over fondsmid-
ler, som giver den mulighed 
for at købe jord og bygninger, 
til brug for driften eller til brug 
for naturgenopretning, korrido-
rer etc. Vi får altså en væsentlig 
opgave med at give friluftslivet 

optimale muligheder i parken. 
Hvert år holder DFNF møde 
med de medlemmer, der sidder 
i Friluftsrådets lokale kredsbe-
styrelser og lægger strategi for 
hvilke politikker man vil frem-
me. Det er i disse fora, at du kan 
få indflydelse på organiseringen 
af friluftslivet i dit lokalområde. 
Det er også derfra, at friluftslivet 
kan få plads i de kommunale 
Grønne Råd. 
Vi arbejder i øjeblikket med 
»Kommunale Friluftsoplæg« for 
alle de nye kommuner. Det er et 
stort arbejde, som virkelig kan 
gavne livet i det fri. Her har vi 
brug for din hjælp og dit input. 
På det årlige kredsrepræsen-
tantskabsmøde vælges bestyrel-
sesmedlemmer fra de 88 forenin-
ger, der danner Friluftsrådet. 
Slut derfor op om valgene, der 
kommer i den nærmeste tid og 
gør din og DFNF’s indflydelse 
gældende. Vi ses derude i det 
fri!

Foto: Lars Andersen
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goDt nyt fra vEstfrontEn

Af naturvejleder Torbjørn Tarp,  
Ringkøbing-Skjern Museum

Mulighederne for vildmarksliv 
i Danmark er ofte begrænsede, 
men i Vestjylland kan man op-
leve storslået natur og øde land-
skaber, som man ellers må rejse 
til vore nordlige naboer for at 
opleve.

Friluftsliv i Ringkøbing-Skjern 
Kommune - landets geogra-
fisk største kommune - hænger 
uløseligt sammen med tre vig-
tige naturområder: Vestkysten, 
Ringkøbing Fjord og Skjern Å-
naturgenopretningsprojektet. 
En række nye projekter og po-
litiske udmeldinger tegner til at 
styrke mulighederne for frilufts-
liv i disse områder.

lyngvig fyr vED 
vEstkystEn
Lyngvig Fyr er en velbesøgt tu-
ristattraktion og det skønnes at 
mere end 60.000 mennesker år-
ligt gæster stedet. 
De gode gamle fyrtårne er imid-
lertid blevet overhalet indenom 
af den teknologiske udvikling 
og Lyngvig Fyr er derfor sat på 
Farvandsdirektoratets liste over 
ejendomme, der snarest skal 
sælges.   

Det forestående salg er årsag 
til begrundet frygt for, at nye 
ejerforhold kan begrænse of-
fentlighedens adgang til fyret 
eller i værste fald helt lukke for 
adgang.

Kommunen, Ringkøbing-
Skjern Museum og Skov- og 

Naturstyrelsen - som ejer de 
250 ha klithede, der omgiver 
fyret - samarbejder derfor om 
at udvikle Nr. Lyngvig Fyr til et 
center for formidling af natur, 
miljø og kulturhistorie gennem 
naturskole, naturvejlederaktivi-
teter, natur-legeplads, frilufts-
livsfaciliteter og udstillinger.

ringkøbing fjorD
Egentlig er det ikke en fjord, 
men en enorm brakvandsla-
gune på ca. 300 kvadratkilo-
meter. Området dækker flere 
velkendte fugleområder, som 
f.eks. Tipperne, Værnengene og 
Klægbanken. For kajakroeren er 
her vildmarksoplevelse og natur 
i overflod.

Friluftsrådet og EU har for ny-
lig bevilget penge til et stort fri-
luftsprojekt. Projektet går ud på 
at etablere en række primitive 
overnatningspladser omkring 
fjorden – primært shelterpladser, 
men også teltpladser og raste-
pladser. Der er desuden bevilget 
penge til udgivelse af et hæfte 
om sejlads og friluftsliv på/ved 
fjorden. Projektet, der får god 
opbakning fra kommunen, lig-
ger i øjeblikket til godkendelse 
hos de relevante myndigheder. 

Kommunen og museet arbej-
der også på at afholde »Fjor-
dens Dag« efter inspiration fra 
Odense Fjord. I år bliver det 
første gang, men tanken er, at 
begivenheden skal gentages 
hvert år. »Fjordens Dag« byder 
på masser af inspiration til fri-
luftsliv på og omkring fjorden. 
Her vil fiskere, jægere, kunst-

nere, ornitologer, kajakroere, 
hestefolk, smakkelaug, surfere, 
cykelryttere m.fl. præsentere 
deres friluftsinteresser og give 
deltagerne inspiration til aktivi-
teter i naturen.    

nationalpark skjErn å
Den 17. januar blev National-
park Skjern Å en realitet fra 
efteråret 2008. Nationalpar-
kens tilblivelse adskiller sig på 
et væsentligt punkt fra de fire 
øvrige nyligt udnævnte parker: 
Den er ikke et af de oprinde-
ligt udpegede nationalpark-
pilotprojekter. Derimod har 
projektet taget form gennem 
et stort lokalt engagement, or-
ganiseret i åbne arbejdsgrup-
per, støttet af Friluftsrådet.  
 
Den lokale opbakning til na-
tionalparken er stor og ligeså er 
forventningerne til turistafka-
stet - oplevelsesøkonomi er det 
nye mantra.

Med de allerede etablerede fri-
luftsfaciliteter i Skjern Å-områ-
det og de tilflydende millioner 
af kroner til udvikling af na-
tionalparken, vil vi uden tvivl 
opleve en enorm styrkelse af fri-
luftslivet i dette område.
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krEDsrEpræsEntantEr

Kreds Gruppe Kredsbestyrelse-
medlem

Kreds-
repræsentant

Suppleant

1 Vendsyssel

2 Nordvest

3 Himmerland
Aalborg

4 144 Limfjord Syd Johnnie B. Laursen
johnnie@b-laursen.dk

Michael Øhrstrøm
milt@tfcadsl.dk

5 145 Østjylland Lars Andersen
raadal@mail.dk

Jørgen T. Nielsen
jtthorup@mail.tele.dk

6 Midt Vestjylland Per Henriksen
sdr.dalgaard@bovbjerg-it.dk

7 147 Søhøjlandet Ole Steinicke Kjær
sune@stkj.dk

8 148 Århus Bugt Ole Sørensen
ole.soerensen@houmi.dk

9 Sydvestjylland

10 151 Trekantområdet

11 151 Sønderjylland Ø Jane Aggerholm
jane@kajakgaarden.dk

12 152 Fyn Nord Mads Brodersen

13 153 Sydfyn Dan Panton
64 72 32 17

14 Nordvestsjælland

15 155 Roskilde Axel Edinger
axel.edinger@get2net.dk

16 Sydvestsjælland Tom B. Hansen
tom@faerd.dk

17 Østsjælland

18 Storstrøm

19 Nordsjælland

20   Storkøbenhavn
Nord

21 161 Storkøbenhavn 
Vest

Kathrine L. Kaarsberg
50475956

22 162 København Flemming Mumm
mumm@traeklatring.dk

23 Bornholm

Dansk Forum for Natur- og Friluftsliv har mange frivillige medlemmer siddende i Friluftsrådets kredse - både som 
kredsbestyrelsesmedlemmer og som kredsrepræsentanter. Vi er meget glade for det store stykke arbejde, der bliver 
lagt i lokalområderne. Ovenstående liste viser repræsentanter anno 2008 - hjælp os med at få fyldt hullerne ud samt 
opdateret kredsene, hvis der er mangler/ændringer. Vi samler op på det til årsmødet. 
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Fysisk aktivitet og sundhed i friluftsliv
Dansk Forum for Natur- og Friluftslivs traditionsrige seminar sæt-
ter i år fokus på børn og unges udvikling.

friluftsliv og sunDhED 
fra fitnEss til vilDE lEgE i naturEn 
forEbyggElsE EllEr (symptom)bEhanDling?

Vi vil med seminaret give deltagerne forskellige perspektiver på - og 
erfaringer - fra arbejdet med sundhed og motorisk udvikling hos 
børn og unge i friluftslivet. Derudover vil der på seminaret være 
fokus på at skabe netværk mellem deltagerne med udgangspunkt i 
seminarets tema.

sEminarEt vil krEDsE om spørgsmålEnE: 
• Hvornår og hvordan bliver friluftsliv brugt som ramme, katalysa-

tor og begrundelse i et sundhedsperspektiv?
• Hvordan undgår vi at blive scenografer, der iscenesætter aktivite-

ter i naturen, som lige så godt kunne foregå indendørs i en hal?
• Hvordan sikrer vi, at det er glæden ved friluftsliv og den vilde leg, 

der er i fokus og sundheden en positiv sideeffekt?

DEn 27. - 28. april 2008 på gymnastik og 
iDrætshøjskolEn vED viborg 
via uC – viborg sEminariEt/
friluftsvEjlEDEruDDannElsEn
 
årsmøDE DEn 27. april på giv:
14.00 – 15.00  Intro og kaffe
15.00 – 17.00 »Motorisk« træning: vælg mellem MTB, klat 
 ring på »bjerget« eller geocaching (inkl. natur/ 
 kultur historie ved Søndersø)
18.00 – 18.30 Aftensmad
18.30 – 19.00 Rundvisning
19.00 – 20.30 Årsmøde i DFNF
20.30 – 21.30 Debat Café (kaffe undervejs)
21.30 Opsamling på debatcafeen. 

sEminar DEn 28. april på viborg sEminarium/
frilufts-vEjlEDEruDDannElsEn
09.00 – 09.45   Indskrivning og kaffe med rundstykkeIN
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09.45 – 10.00 Velkomst ved Mads Bro-  
 dersen, formand for DFNF   
 og  Sune Kjær, projektleder på  
 Friluftsvejlederuddannelsen
10.00 – 10.45 Naturprojekter for overvæg-  
 tige børn, Annette Michelsen   
                         la Cour, Ph.d.-studerende, In-  
 stitut for  Idræt, KU
10.55 – 11.40 Studerende, friluftsliv og   
 sundhed, Flemming Johann  
 sen, Silkeborg Højskole
11.40 - 12.30 Frokost.
12.30 - 14.30 Slip legen fri; Motorik og 
 børns leg. Oplæg efterfulgt af
 workshop ude, Anne Broder- 
 sen, bevægelseskonsulent og  
 underviser ved CVU Lille  
 bælt, m.fl.
14.30 - 15.30 Friluftsmingling og pause med  
 kaffe
15.30 - 16.00 Afrunding 

Pris for deltagelse i årsmøde og seminar er 450 
kr., som inkluderer kaffe og aftensmad søndag, 
overnatning ude eller i gymnastiksal, morgen-
mad mandag, frokost og kaffe mandag.
Deltager du kun søndag er prisen 200 kr. Del-
tager du kun mandag er prisen kun 250 kr. Pris 
for ikke medlemmer mandag er 400 kr.
Medbring selv: liggeunderlag, sovepose og even-
tuelt telt (der er et shelter til rådighed). Der er 
også mulighed for at overnatte på gulvet inden-
dørs i gymnastiksal.
Husk tøj til MTB, klatring eller udendørslege i 
forbindelse med workshop mandag.

Seneste tilmelding er den 17. april 2008. 

Tilmelding sker ved at maile navn, adresse, tele-
fonnummer, uddannelse og nuværende beskæf-
tigelse til Rasmus Simonsen: 
simonsenrasmus@gmail.com - husk at oplyse 
om du vil deltage begge dage eller kun én af 
dagene. Betaling sker ved ankomst.   
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vintErkomsammEn og julEfrokost 2008
Udover årsmøde og seminar opfordrer vi vores medlemmer til at bakke op omkring vores vinter-
komsammen og julefrokost. Tidspunktet er fastlagt til den sidste weekend i november - altså d. 28.-
29. november 2008. Arrangementet løber af stablen på Helnæs Mølle. Sæt kryds i kalenderen!

ny hjEmmEsiDE
DFNF har fået ny hjemmeside – tjek www.danskfriluftsliv.dk 
Vi opfordrer vores medlemmer til at indsende bacheloropgaver og specialer som omhandler natur 
og friluftsliv. Du kan få lagt din vejlederprofil ud på hjemmesiden – hvem, hvad og hvor.
Har du ting, du gerne vil have ind på hjemmesiden/i nyhedsbrevet, skal du kontakte: Jacob for: 
»Find din vejleder« og »Links« til de kommercielle udbydere (jacob_steensen@hotmail.com). 
Mathilde for: »Opgaver« og »Nyhedsbrev« (mathilde_juel@yahoo.dk).

kontingEntinDbEtaling ovEr pbs
Vi vil gerne opfordre vores medlemmer til at indbetale kontingent over PBS, da det i det lange løb 
vil lette arbejdet for kassereren. På forhånd tak.

Er det tid til forandring? – skift kontorstolen ud med fri luft, naturoplevelser og 
fysisk aktivitet! Tag en uddannelse som:

FRILUFTSVEJLEDER
1-årigt fuldtidsstudium eller 2-årigt deltidsstudium

Få mere information om uddannelsen hos:

UC Nordjylland, Tlf. 98 14 02 00 

DGI Karpenhøj, Tlf. 86 35 28 04

Rekvirer studiehåndbog på: 
www.dgi.dk/karpenhoej
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nyt fra boglubbEn

Bogklubben har fået ny ansvar-
lig: Tue Kristensen, 34 år. Ar-
bejder i Skov- og Naturstyrelsen 
som Natur- og Sundhedsvejle-
der. Tue har indvilliget i at være 
bogklubansvarlig, idet han er 
interesseret i bøger og har lyst til 
at yde en frivillig indsats for at 
udbrede kendskabet til frilufts-
liv og DFNF i Danmark.
Bogklubben kommer i frem-
tiden til at fungere på en ny 
måde, da vi vurderer at tiden er 
løbet fra en traditionel bogklub. 
Fremover vil det ikke være mu-
ligt at købe alle de bøger som 
enten er anmeldt i bladet eller 
som findes på boglisten. Årsa-
gen til denne ændring er, at bø-
gerne oftest vil være billigere at 
købe på internettet end vi kan 
fremskaffe dem. Da DFNF al-
tid er interesseret i at levere den 
billigste og nemmeste løsning 
til vores medlemmer vil det kun 
være de bøger, som enten ikke 
er til at bestille over nettet el-
ler som vi kan skaffe til en spe-
ciel pris, det vil være muligt at 
købe direkte igennem den bog-
klubansvarlige.
I bladet under ”bogklubben” vil 
vi stadig blive ved med at an-
melde nye bøger, som vi finder 
interessante for vores medlem-
mer. På hjemmesiden vil der 
være en opdateret bogliste.
Hvis du har forslag til nye bø-
ger, som du mener bogklubben 
skal anmelde eller hvis du selv 
er interesseret i at anmelde en 
bog du har opsnuset, så er du 
velkommen til at skrive til Tue 
(tjuii@get2net.dk).
Vi ses mellem linierne – god læ-
selyst.

boganmElDElsE
Børn, friluftsliv og natur – en 
brugsbog i naturpædagogik
Forfatter: Steffen Holberg
Forlag: Børn og Unge

Bogen er på 295 sider og koster 
275,50 kr. (inkl. forsendelse) på 
www.ibooks.dk

Anmeldt af Martin Johnsen
I skrivende stund sidder jeg med 
min datter på 1½ måned på skø-
det og prøver på at få taget hul 
på denne boganmeldelse – det 
er svært for Laura synes bestemt 
ikke, farmand skal sidde stille 
ved computeren. Jeg prøver dog 
alligevel – hun kan nemlig en 
dag få glæde af den viden og er-
faring Steffen Holberg øser ud 
af i denne bog.

En brugsbog
Bogen er en brugsbog med stort 
B. I forordet skriver Steffen: »I 
to år fulgte jeg Solbakken (…) 
Vi ville se hvor langt børnehaven 
og vi kunne nå med natur- og 
friluftsliv for småbørn (…) Alt 
hvad der er beskrevet i denne bog, 
er derfor prøvet i praksis«. Efter 
gennemlæsningen sidder jeg 

med en god fornemmelse og er 
lettere begejstret. Jeg vil nævne 
4 grunde til denne begejstring: 

BOGEN ER FYLDT med 
flotte billeder af aktive børn. 
Billederne kan bruges til inspi-
ration og som aktivitetsbank. 
Billederne dokumenterer på en 
måde, hvordan man kan lave 
forskellige udeaktiviteter med 
småbørn - og at det kan lade sig 
gøre: Småbørn kan godt håndte-
re brugen af kniv, hugge brænde 
med økse og sejle havkajak, så 
længe pædagogerne har gjort sig 
overvejelser om faremomenter, 
og dermed taget de fornødne 
forbehold. Lad mig give et ek-
sempel om snitning fra bogen: 
»I børnehaven Sølyst i Jyderup 
har man løst problemet ved, at 
man skal sidde på et snitteskind, 
når man snitter. Da der kun er tre 
skind til rådighed, kan der aldrig 
være mere end tre, der snitter ad 
gangen«.

FLERE STEDER i bogen fin-
des afsnit fra »den virkelige ver-
den«, hvor Steffen beskriver de 
overvejelser og erfaringer, de 
har gjort gennem de to år, han 
har fulgt naturbørnehaven. Det 
kan spare læseren for mange 
arbejdstimer, spekulationer og 
irritationer. Det gælder bl.a. af-
snittet om etablering og brug af 
bålhuse og lavvo. Desuden går 
den gode historie igen og igen, 
men læseren skal selv lave den. 
Steffen giver blot forslag til for-
skellige temaer. 

I MANGE AF kapitlerne er der 
indsat grå bokse - »ting til over-
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vejelse«. Eksempel: »Til overve-
jelse om didaktikken: Hvis I skal 
lære børnene at tænde bål, vil I så 
vælge en metode, hvor I instruerer 
dem, eller vil I lade dem prøve sig 
frem? Hvis I skal lære børnene at 
snitte, hvilken metode ville I så 
vælge? Hvordan er forholdet mel-
lem den tid, I har til rådighed, og 
den metode I ville vælge? Hvordan 
er forholdet mellem krav til sik-
kerhed og metode? Hvornår tror 
I, at eleverne har størst ejerskab 
til deres viden?«. 
Boksene er gode som redskab 
til at skabe dialog og diskussion 
mellem pædagogerne, således at 
de får overvejet de enkelte si-
tuationer og aktiviteter. De kan 
både bruges i forberedelsesfasen 
og til evaluering/refleksion. 

BOGEN ER SKREVET i et let 
læseligt sprog, så læseren ikke 
behøver at være akademiker for 
at kunne forstå indholdet - det 
gælder også afsnittet om natur-
pædagogik som bl.a. indeholder 
en pædagogisk gennemgang af 
både Klafki, Dewey og Piaget. 
Jeg kan kun forestille mig, at der 
er to steder i bogen, hvor man 
som læser kan blive sat af (lidt 
kritisk skal jeg jo være): Det ene 
sted er i afsnittet om »Planterne 
og deres familier«, hvor en for-
håndsviden om planternes tak-
sonomi og anatomi næsten er 
en nødvendighed for at kunne 
følge med (ellers vil jeg råde 
læseren til at have en florabog 
ved siden af ) og den detaljerede 
beskrevne side om grønlæn-
dervending, som jeg finder en 
smule unødvendig, når afsnit-
tet ellers handler om småbørn i 
havkajak.  

om brugEn af bogEn
Bogens 11 kapitler er tematise-

boguDsalg på årsmøDE og sEminar 2008!
I erkendelse af at stadig flere af de bøger, som er interessante for 
foreningens medlemmer, kan købes billigt over nettet eller til 
samme pris som bogklubben kan skaffe dem til, sælger vi ud af 
lageret i bogklubben. Udsalget starter på årsmødet og seminaret 
den 27. og 28. april 2008. Den 1. april 2008 vil priserne på de 
bøger, der bliver solgt på seminaret blive offentliggjort her på 
siden - spar op til 30-40 % på udvalgte bøger.

ret i forskellige kategorier som: 
»Naturpædagogik«, »På tur«, 
»Børn, vand og strand«, »På 
bakken«, »Grej og håndværk«, 
»At komme videre selv« m.fl. 
De beskriver hver især aktivite-
ter, som kan laves med småbørn 
i de forskellige naturtyper, hvad 
man skal overveje, når man skal 
på tur, hvordan man indret-
ter udeområder, uddannelser, 
kurser osv. Dermed kan bogens 
kapitler bruges enkeltvis (man 
kan få ideer til aktiviteter med 
småbørn på stranden eller i sko-
ven), men bogen kan også være 
et rigtig fint udgangspunkt, hvis 
man ønsker at starte f.eks. en na-
turbørnehave (i bogen beskrives 
bl.a. de særlige krav, der stilles 
til forældre og naturpædagoger. 
Flere steder skriver Steffen: »Der 
findes masser af litteratur om...« 
- derved bruger han ikke plads 
på et emne, der allerede findes 
meget litteratur om. Det gælder 

bl.a. afsnittet om kano-pad-
leteknik og rygning af kød og 
fisk. Det giver læseren tryghed, 
og bagest i bogen findes en lit-
teraturliste til inspiration og 
fordybelse.    
Bogen henvender sig primært til 
studerende og børnehaver, der 
gerne vil arbejde med natur- og 
friluftsliv. Bogen kan læses som 
bind 2 til den klassiske »Børn, 
Dyr og Natur« af Bent Leicht 
Madsen, som Steffen selv ud-
trykker det.
I efterord skriver han: »Tanken 
med denne bog har været at in-
spirere og give videre af mine egne 
erfaringer fra mange år på tur 
med andre på mange forskellige 
måder. Jeg håber tanken har vir-
ket« – det har den i allerhøjeste 
grad, i hvert fald på mig. Jeg vil 
varmt anbefale bogen - god for-
nøjelsen.

Foto: Kristian Dueholm Jessen
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på EvighEDsfjorDEn i havkajak

Af Martin Johnsen (red.)

14 DagEs 
havkajakEvEntyr på 
EvighEDsfjorDEn i 
grønlanD.  artiklEn 
Er uDDrag af 
turDEltagErnEs 
pErsonligE DagbøgEr

9. juli: kastrup 
– kangErlussuaq - 
maniitssoq
Af Bent K. Thomsen
Spændt mødes jeg med de øv-
rige ekspeditionsdeltagere i Ka-
strup. Forventningsglæde lyser 
ud af øjnene på alle denne tid-
lige mandag morgen. Efter knap 
5 timers flyvning ankommer vi 
planmæssigt til Kangerlussuaq 

– dejligt varmt solskinsvejr, så 
forventningens glæde får endnu 
en tak op. Vi flyver med Air 
Greenland til Maniitssoq he-
nover Sukkertoppens iskappe 
og kan tydeligt se det meste af 
Evighedsfjorden. 

10. juli: maniitssoq 
- ikkamiut
Af Bent K. Thomsen:
Jeg nyder morgenmaden ved 
det veldækkede bord akkom-
pagneret af hvalernes leg ude i 
bugten – fantastisk morgen. De 
sidste personlige indkøb gøres. 
Jeg er bevidst om, at vi nu snart 
forlader civilisationen og fristes 
til kæmpeindkøb af alt muligt, 
men undlader dette, da kajak-
ken sætter begrænsning for, hvor 

vildt det kan gå for sig. »Nivi« 
har fået motorproblemer, så vi 
nøjes med en langsomtgående 
fiskerkutter, som bringer os til 
Ikkamiut, hvortil kajakkerne 
er transporteret i forvejen. Ef-
ter fordeling af kajakker går det 
store pakkeshow i gang. 

11. juli: ikkamiut til 
appamiut
Af Carsten Pinnerup
Vågnede op i køjesengene 
med forventningens glæde til 
at komme på vandet. Det var 
planlagt, at vi skulle være på 
vandet klokken 05.00 for at få 
glæde af tidevandet. Turen gik 
ud af Hamborgersund, ud mod 
udmundingen af fjorden, og jo 
tættere vi kom på det åbne hav 
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på vestkysten, des mere tåge og 
dis. Efter en halv times pause 
var disen stort set blæst væk, og 
sundet blev krydset i det fineste 
vejr. På den anden side frem-
stod de flotteste scenerier af 
sneklædte bjerge med blå him-
mel. Kl. 12.40 kom vi frem til 
lejrpladsen ved Appamiut – en 
forladt bygd. Kajakkerne blev 
tømt, varmt tøj blev taget på, og 
teltene blev slået op. Frokosten 
blev fortæret i meget varmt vejr. 
Dagen gik med afslapning, fi-
skeri og korte vandreture inden 
vi gik i ”poserne”.

12. juli: appamiut 
– EvighEDsfjorDEn
Af Christian J. Hansen
Højt humør fra morgenstunden 
i lejren. Havblik, høj sol, og kun 
en dagsrejse fra Evighedsfjor-
den. Morgentågen ligger som 
forhekset over vandet, der er så 
spejlblankt, at det ligner et foto-
grafi. Som vi begiver os af sted, 

bryder solen igennem meter for 
meter, og gør alt levende. Fug-
lene vågner, tåge-perler danser i 
luften. Gennem skærgård af små 
klippeøer går det, mens en falk 
cirklende holder et vågent øje 
med os. Som et chok bliver stil-
heden pludselig brudt af en laks 
der springer op af vandet foran 
spidsen af den første kajak! Det 
kribler i fingrene for at tage en 
pause og fiske. Vi padler det sid-
ste stykke af Hamborgersund, 
og går lidt udenskærs, i håb om 
at se nogle hvaler. Desværre vil 
de ikke hilse på os her til mor-
gen. Ved en strand af krystaller 
glider vi op med kajakkerne, 
kravler op på et par sten, ruller 
våddragterne ned og nyder so-
lens varme i ansigtet og suppens 
varme i maven. 

Hvis ikke vandet havde været så 
koldt var vi hoppet i som sæler! 
En formiddagspause i en lille 
bugt, hvor tidevandet har syn-

liggjort en muslingebanke, hvor 
pigerne høster lidt til aftens-
maden. Vi krydser Appamiut 
fjorden og mærker for alvor de 
stærke strømme tage godt fat i 
kajakkerne. Vi ror videre gen-
nem skærgården, og kommer 
gennem Olivinpassagen, hvor-
efter en dejlig bred sandstrand 
kommer til syne. På grund af 
det dejlige vejr holder vi en lang 
pause på stranden. Pigerne er 
friske og springer i vandet, og 
snart har de fleste smidt ro-ko-
stumet for lige at blive skyllet i 
det klare vand. I en indsø omgi-
vet af klipper slår vi lejr. Utrolig 
flot, og da her er rimelig lavvan-
det, er vandet ikke så koldt. 

Dette udnyttes dels til badning, 
dels til at prøve at rulle med de 
pakkede kajakker. 
Om aftenen vandrer nogle en 
tur i fjeldet og finder en lille 
sø, hvor de fanger turens første 
fjeldørreder. 
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13. juli: 
EvighEDsfjorDEn - 
tasiusaq
Af Henriette Bjerregaard
Vi følger nøje tidevandstabel-
lerne for at få medstrøm, men 
det skal vise sig ikke at være så 
enkelt endda. På en eller anden 
måde ender vi op med at have 
modstrøm det meste af turen 
ind, der er nok noget turbulens 
eller også rammer vi ikke strøm-
renden. Da vi runder hjørnet til 
Evighedsfjorden, kan vi nu se de 
stejle bjerge og bræer langt inde 
i fjorden, og det kegleformede 
Taterat-bjerg med fuglefjeldet 
Millorfik. Det lover godt! Ef-
ter den obligatoriske tissepause 
og udforskning af en ret dyb 
grotte, som man kan ro helt ind 
i med kajakken, kommer vi til 
Eqalutsiaa, der betyder ”Ørred-
stedet”. Her er et par stykker så 
heldige at se en havørn inderst i 
bugten. Efter frokost er de mest 
ivrige lystfiskere ikke længe om 

at få snøren smidt ud - vi fanger 
hurtigt nok til aftensmaden. Ef-
ter frokost ror vi få km før der er 
pukkelhval i sigte igen, nu helt 
inde i Evighedsfjorden! Først 
nogle blåst på den anden side 
af fjorden, men så kommer den 
nærmere og ligger bag os. Da 
dagsetapen ikke er særlig lang, 
beslutter vi os til at følge efter 
den og ror næsten helt tilbage 
til frokoststedet. Vi kommer ret 
tæt på. Pludselig ses hvalens grå 
ryg og rygfinnen glide forbi i 
vandoverfladen kun 50 m væk! 
Den er hurtigt væk igen, måske 
blev den forskrækket over at be-
finde sig klemt inde mellem en 
kajak og klippekysten, den vi-
ste i hvert fald ikke hale denne 
gang.

14. juli: ovErliggErDag 
i tasiusaq
Af Jan Svingholm
Det er blevet noget dårligere vejr 
her til morgen, regn og blæst, så 

vi tager en overliggerdag i Tasi-
usaq, da vi er enige om, at det 
vil være dumt at ro den længste 
strækning i modvind. Overlig-
gerdagen bliver brugt ved turens 
bedste fiskested.  Den første 
der får en fjeldørred er Carsten 
- det sætter os andre i gang. Så 
er det Martins tur, så Stigs, så 
Jans, så Mortens... Om aftenen 
igen fiskesuppe da Michael, Stig 
og Henriette har fanget torsk, 
håising og helleflynder.

15. juli: tasiusaq – 
kangiusaq (julEtræEt)
Af Kirsten Kjer Pedersen
...det blæste op, og vi fik lidt 
bølger da vi skulle videre. Målet 
var »Juletræet«, hvor vi planlag-
de at slå lejr. Vi lå og nød synet 
af bræer, edderfugle med unger, 
tejster og andre fugle, og grup-
pen gik lidt i opløsning. Nogle 
ville se nærmere på isen, andre 
søgte mod lejrpladsen. Her fik 
vi så en smagsprøve på de lu-
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nefulde vejrforhold i fjorden. 
Vinden kom pludseligt oppe fra 
isen, så det stille vand fik med 
ét bølger og de sidste kilometer 
mod lejren blev lidt mere udfor-
drende end beregnet. Vi havde 
haft en lang dag på vandet og 
roet turens længste distance på 
42 km, så selvom det kun var 
sidst på eftermiddagen, gik de 
fleste vist direkte i soveposerne. 
Efter en kop varm kakao med 
Stroh rom oplevede jeg i hvert 
fald ikke mere den dag…

16. juli: kangiusaq 
(julEtræEt) - 
kangErssuata igDluE
Af Marianne Maass
Vi vågnede op til en helt anden 
vejrtype end den foregående 
dag, men vi snakkede stadig om, 
hvorvidt vejret ville være stabilt 
nok til, at vi kunne fortsætte. 
Vejrtjenesten blev kontaktet via 
satellittelefon, og den kunne op-
lyse, at det i de kommende dage 
tegnede til stabilt vejr fra den 
rigtige vindretning. Vi tog såle-
des en fælles beslutning om, at 
vi ville fortsætte vores ekspedi-
tion ind i Evighedsfjorden, men 
også at det var yderst vigtigt, 
at vi roede i samlet flok. Turen 
påbegyndtes kl. 16.00 og denne 
dags roning var en fantastisk op-
levelse. Hvem skulle tro, at vores 
oplevelser kunne blive overgået 
af det, vi allerede havde oplevet. 
Det syn der mødte os var ube-
skriveligt smukt med meget høje 
og stejle bjerge på begge sider af 
fjorden – op til 2000m højde og 
med udhængende bræer på top-
pen. Af samme grund holdt vi 
os midt på fjorden, så vi ikke ri-
sikerede at få hverken sten eller 
is i hovedet. Mens vi passerede 
flere bræer, der gik helt ned til 
vandkanten, hørte vi bræerne 

kælve og det lød næsten som 
tordenvejr. Flydende isbjerge 
kom stille glidende imod os og 
flere gange var vi simpelthen 
nødt til at holde pause omkring 
dem for at fotografere. Under 
turen måtte vi sande, at det var 
meget vanskeligt at komme på 
land for at holde pause eller tis-
se, men stilheden og det fanta-
stiske skue fik os næsten også til 
at glemme behovet.  Kl. 23.30 
nåede vi frem til teltpladsen ved 
Qingua Kujatdleq.

17. juli - bunDEn af 
EvighEDsfjorDEn t/r 
Af Martin Johnsen
Vi har nu været af sted i over en 
uge, og endelig kommer dagen, 
hvor bunden af Evighedsfjor-
den skal nås. Det har været et 
af vores turmål fra starten. Da 
vi er stået op hen på formidda-
gen efter en sen rotur den fore-
gående dag og morgenmaden 
fortæret, samles vi for at plan-
lægge dagens etape. Vi bestem-
mer os for at tage en dagstur på 
26 km t/r ind til den nordlige 
bund af fjorden. Vi vurderer vej-
ret som værende stabilt, og tør 
godt tage chancen i kajak uden 
at medbringe telt m.m. Vi tager 
dog et par liggeunderlag, sove-
poser og en satellittelefon med 
i nødstilfælde. Vandet er roligt, 
og vi roer af sted i et meget be-
hageligt tempo. Da vi holder en 
kort tissepause, er humøret helt 
i top - vi griner af og med hin-
anden, pjatter og tager gruppe-
billede. Vi er inde i et område, 
hvor der sjældent er mennesker 
og naturen viser gang på gang 
gennem heftig bræaktivitet, 
hvem der regerer i området. På 
et tidspunkt ror 4-5 stk. tæt på 
en større bræ for at se nærme-
re på den. Med et knækker en 

kæmpe flage af brækanten, og 
lyden af millioner wasa-knæk-
brød, der knækker på en gang, 
runger gennem fjorddalen. Det 
gisper i gruppen, og kajakstæv-
nen vendes mod bræen i tilfælde 
af en større trykbølge. Der sker 
ingenting, fjorden er flere 100 
m dyb – 15 min senere slår små 
bølger ind over land på den 
anden side af den 3 km brede 
fjord. Da vi nærmer os bunden 
ser vi en orange container stå 
på land. Vi har ikke set menne-
sker siden dag 2, og nu står der 
pludselig en container i bunden 
af fjorden. Det viser sig at være 
en container til forskningsbrug. 
Vi holder frokostpause inde 
i bunden, og går en tur op til 
indlandsisen. Inden turen går 
hjemad mod lejrpladsen sam-
ler vi brænde, så vi kan lave bål 
og tilberede vores fangede fisk 
fra dagen i forvejen. Vi glæder 
til endnu en lækker aftensmad 
med fjeldørred og helleflynder. 
Desværre har polarræven alle-
rede været på besøg i lejren, da 
vi kommer tilbage og fiskene er 
væk! Ærgerligt, charmerende og 
dumt på én og samme tid!

18. juli - kangErssuata 
igDluE til kangiusaq
Af Mikael Maass
Vi tog af sted fra pladsen lidt 
før kl. 10.30, men i dag var en 
ganske særlig dag, fordi det var 
Torbens fødselsdag. Vi startede 
således dagen på vandet med at 
danne en stjerneformation og 
synge fødselsdagssang for ham. 
Han kan nu ikke have været ret 
sød i årets løb med det vejr – det 
regnede. Det glemte vi dog ret 
hurtigt, da vi allerede på vej ud 
af sydarmen mødte de første 
store flotte isbjerge. På trods af 
de lavthængende skyer fik vi en 
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rigtig flot tur, hvor vi nød synet 
af flere bræer ved vandlinjen 
og fuglefjelde med tusindvis af 
fugle. Efter 35 km nåede vi frem 
til Kangiusaq, hvor vi tidligere 
havde overnattet... 

19. juli: kanguissaq 
- taatEraat 
Af Stig Josefsen
Det lader til at folk er lidt træt-
te, og det er som en usagt aftale 
mellem os, at tempoet gerne må 
være afslappet. Vi krydser fjor-
den efter have sluppet pynten 
ved Kanguissaq og retter stæv-
nene mod Corner Peak fjeldet. 
Umiddelbart på afstand lader 
det ikke til at Corner Peak har 
det store at byde på – men det 
snyder! Da vi runder Corner 
Peak, hører vi at vores plasken 
af pagajer giver et svagt ekko 
mellem klipperne. Der er kløf-
ter og korridorer i fjeldet. Det 
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giver folk lyst til at råbe, for at se 
om der er et ordentligt ekko. Og 
det er der… der bliver piftet i 
fløjterne, råbt på moar og anden 
spas, der er en god stemning. 
Jeg ligger ved siden af Bent og 
er selv godt i gang med råberiet. 
Bent er lidt tilbageholdende, 
men lurer lidt på mig og spør-
ger med et glimt i øjet, om han 
også skal være med? Jeg bekræf-
ter og så haler han hornet frem 
og giver et ordentlig trut i trom-
peten. DET kan høres og vi mo-
rer os højlydt. Han trutter igen 
og lyden fra klipperne synger 
næsten tilbage til os. Pludselig 
mærker vi, at der ruller dønnin-
ger mod os. Det har tidligere på 
turen været et forvarsel om dår-
ligt vejr og ude mod kysten kan 
vi se, at vandet tager en mørkere 
farve idet vinden rusker i over-
fladen. Den hårde vind rammer 
os, mens vi endnu har mindst 

10 km til lejren. Morten tager 
os ind på et læsted for at dis-
kutere, om vi skal fortsætte el-
ler tage bestik af situationen. 
Han er tydeligvis nervøs for om 
vejret udvikler sig til det værre, 
for det kan være lunefuldt her i 
fjorden. Men alle er rutinerede 
roere og er tydeligvis indstillede 
på at komme videre, selvom der 
er vind og bølger. Vi følger ky-
sten tæt og benytter os af de små 
vige, hvor der er læ for vinden 
til at samle gruppen, hvile lidt 
og få en lille snack. På den måde 
deler vi det sidste stykke i etaper 
og sikrer os, at alle er med og 
ikke bliver trætte og overbebyr-
dede. Det er en god strategi, og 
alle ror i tæt klynge, og ser ud 
til at have kontrol over situatio-
nen. Da vi runder pynten ind til 
Taateraat danser vi Lambada i 
kajakkerne. Refleksbølgerne fra 
klippen er markante, og hofter-
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ne kommer i sving. Vi skal hele 
tiden kompensere for slingre-
kursen, men heller ikke her har 
gruppen problemer. Det er godt 
nok let at lede en så kompetent 
gruppe... Da jeg lægger mig i 
posen og slår op i en bog for at 
læse lidt, hører jeg Henriettes 
latter udenfor i det dårlige vejr. 
”Gudskelov” tænker jeg, ”de 
turkammerater er ikke til at slå 
ned med en hammer.”

20. juli: ovErliggErDag 
vED taatEraat sErmilia
Af Morten Nilsson
Der er ikke noget bedre end at 
ligge og nulre i sin varme so-
vepose efter en strabadserende 
etape. Derfor benytter jeg den 
kærkomne lejlighed til at få læst 
et par kapitler i min medbragte 
krimi før jeg rumler ud af teltet. 
Det lille næs vi teltede på den 
foregående dag, udgør en fin 
lille lejrplads og udgangspunkt 
for individuelle dagsture i om-
rådet. De fleste af os vælger at 
drive en del af dagen af i lejren, 
mens Henriette og Kirsten ror 
over til fuglefjeldet ”Taateraat” 
– hvilket betyder Ride på dansk. 
Vi andre følger efter noget tid 
senere. Netop i juli er der heftig 
aktivitet på det høje, stejle fjeld 
med flere end hundredetusind 
ynglende par. Her findes både 
rider, alke, lomvier og polarlom-
vier i stort tal. I kajakkerne kan 
man komme helt tæt på rederne 
nærmest vandet. Imponerende 
at befinde sig midt i en fugle-
verden med så meget liv. På vej 
tilbage til lejren støder vi på Mi-
chael, Marianne og Jan, der er 
i fuld gang med at hive fladfisk 
op. Områderne nær bræerne 
hvor det salte vand blandes med 
fersk vand fra bræerne giver per-
fekte livsvilkår til bl.a. hellefisk. 

De tre når at hive 13 håisinger 
op, før de returnerer til lejren. 
Resten af aftenen er der hygge 
omkring trangia’erne. Menuen 
står på stegt fladfisk og pande-
kager. 

21. juli: taatEraat 
sErmilia – ikkatoq
Af Torben Balsgaard Nielsen
I lejren v. Taateraat Sermilia er 
der aktivitet fra morgenen. Der 
er afgang midt på formiddagen, 
og vejret ser ud til at blive lu-
nere. Efter et kryds tværs over 
fjorden går det stille og roligt 
langs en ret stejl fjeldside med 
en masse ”små miljøer” midt i 
det store. Selve kajakturen lak-
ker mod enden, og man kan 
mærke, at der er tid til afslap-
ning. Michael og Marianne sæt-
ter toer kajakken i gevaldig fart 
for at eftersøge kameraet, de har 
mistet på vej ind i fjorden. Med 
sig har de radio, så de efter aftale 
hver hele time kan have kontakt 
med os, men vi taber kontakten 
til dem. På grund af en kommu-
nikationsbrist tror de, at vi er i 
en vig længere fremme langs ky-
sten, og på grund af deres rute 
ser de os ikke. Radiokontakten 
glipper på grund af afstande og 
klipper. Ud på aftenen går Bent, 
Jan, Martin og Morten langt op 
i terrænet for at se, om der kan 
skabes radiokontakt, men for-
gæves. De er tilbage kl. 01.30. 
Der er ikke umiddelbart nogen 
fare på færde. Vejret er godt, og 
Marianne og Michael har telt og 
mad med. Næste dags formid-
dag får vi kontakt til dem igen.

22. juli:  ikkattoq - 
kangaamiut
Af Øystein Falkum
Jeg vågner ved regnens mono-
tone trommen mod teltdugen. 

Solen skinner og det er vind-
stille, så den barske sandhed går 
hurtigt op for mig: Det er myg 
og fluer som rammer teltdugen. 
Lyden er den samme. I kampen 
mod myggene er der kun tabe-
re. Jeg tænker bekymret på be-
sætningen om bord på den for-
svundne toer-kajak. Forestiller 
mig to indtørrede... Jeg spørger 
en af de andre om 2’eren. »Der 
er masser af fjeldørreder - det 
er helt vildt« svarer han. Efter-
hånden som fiskefeberen ebber 
noget ud, bliver der sat et par 
kajakker i vandet og med tændt 
»baby-alarm« ror et rednings-
hold ud for at finde de savnede. 
Senere på formiddagen forenes 
redningsholdet, de forsvundne 
og hovedfeltet og fiskehistori-
erne ville ingen ende tage. Den 
seje toer besætning havde roet 
til kl. 2.00 om natten for at fin-
de os, men de var for langt ude 
i fjorden. Vi spurgte noget be-
kymret om de havde fået mor-
genkaffe. Det havde de, så helt 
galt var det ikke gået. Fiskene 
skal selvfølgeligt spises, så da vi 
lidt senere ror forbi en forladt 
boplads er der dømt laaaaang 
frokostpause. En lille motorjolle 
passerer os og er det første tegn 
på civilisation i 10 dage. Vi ror 
gennem Kangaamiuts beskytte-
de havn, og Morten giver den på 
grønlandsk, og fortæller om sin 
barndom i bygden (på dansk). 
Et stykke uden for bygden fin-
der vi et godt sted at overnatte. 
Vi beser bygden og nogle pro-
vianterer - en øl til alle! Ingen 
havde problemer med at sove 
den aften! Et fantastisk havkaja-
keventyr er overstået...

Hele turberetningen er tidligere 
trykt i bladet ”Havkajakinfo”.
Foto: Martin Johnsen
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