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Den tette skogen
står i sterk kontrast
til hva som venter de
fire sørpolfarerne.
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Sørpolfarerne tester
ut telt, ski og humør

Tekst: Geir Taarnesvik
geir.taarnesvik@nordlys.no

Når Jan-Gunnar Winther, Stein P.
Aasheim, Harald Dag Jølle og Vegard Ulvang spenner på seg skiene
i Hvalbukta 19. oktober, ligger
1350 beinharde kilometer og venter polfarerne.
I Maridalen, hjemme hos OLmester Vegar Ulvang, sitter latteren løst.
De fire karene rusler rundt på tunet, diskuterer utstyr og kommende
utfordringer.
Stemningen er god før avreise.
Startdatoen er den samme som
Roald Amundsen valgte. Ruta er
den samme som for Amundsen, og
etter planen ankommer vår tids polfarere polpunktet 14. desember –
akkurat som Amundsen-ekspedisjonen.

Statsministeren venter
– Det blir første gang noen følger
nøyaktig samme rute som Roar
Amundsen, forteller Jan-Gunnar
Winther, direktør ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø.
På polpunktet venter statsminister Jens Stoltenberg som på vegne
av nasjonen på direktesendt TV
markerer at det i år er 100 år siden
Roar Amundsen plantet det norske
flagget på verdens sørligste punkt.
Et betydelig ansvar er lagt på
skuldrene til de fire i årets ekspedisjon.
– Det vil bli direkte tv-overføring når vi ankommer polpunktet. Samtidig sendes det fra
Tromsø, hvor kronprins Haakon
er på plass – og hvor det er lagt
opp til en storslagen folkefest i
byens gater, opplyser Jan-Gunnar Winther,
– Vi føler nok litt press, men regner med at vi skal nå fram i tide.

VIKTIG UTSTYR:

Stein P. Aasheim
og Vegard Ulvang
sjekker teltet.

Den norske ekspedisjonen har
forberedt turen i to år. Budsjettet er
på fem millioner kroner. Hovedsponsor er Sparebanken Nord-Norge og Troms Kraft.
Winther er optimistisk, og forteller om svært detaljerte forberedelser.
Blant annet har man konstruert
en ny type slede med langrennsski.
Under testing på Svalbard i vinter
viste konstruksjonen seg å gi svært
liten friksjon.
– Hvis konstruksjonen ikke
tåler belastningen underveis kan
den demonteres, sier Winther
som har klart å legge på seg ni
kilo.

Testing av utstyr
– Alle har lagt på seg en del kilo.
Det kommer godt med. Vi regner
med å gå ned 10-15 kilo.
Hvert ekspedisjonsmedlem har
gjennomført egne treningsprogram. I tillegg har de fire trent på
Finnmarksvidda og gått på ski en
uke på Svalbard.
– Turene ga oss muligheten til å
teste ut telt, soveposer, primuser,
sko og klær. Og vi er blitt godt kjente med hverandre. Vi har det morsomt sammen. Vi er voksne personer med bred erfaring, sier Winter.

– Hvorfor legger man ut på en
slik ekspedisjon?
– Eventyrlysten og ønsket om å
videreføre stolte norske poltradisjoner spiller selvsagt en viktig rolle for oss alle.
– Men vi har fire forskjellige ståsted: Stein P. Aasheim er vel den
mest typiske eventyreren av oss,
Vegard Ulvang representer skikultur, polarhistorikeren Harald Dag
Hjølle er opptatt av historien og jeg
som polarforsker har et naturlig fokus på å formidle hva våre polare
områder og polarforskningen betyr
i dag.

Stilkonkurranse
Aasheim skal skrive bok om ekspedisjonens strabaser. Han har også
hovedansvar for å filme underveis.
TV2 skal lage TV av turen.
Som seg hør og bør for en moderne ekspedisjon, skal de fire hver
dag oppdatere sin hjemmeside.
PS: For deg som er elev ved en
videregående skole i Norge:
I forbindelse med 100-årsjubileet er det utlyst en stilkonkurranse. Vinneren blir sendt til
Sørpolen og får være med når
statsministeren møter de fire karene ved polpunktet!

I GODE HENDER: OL-mesteren Vegard Ulvang har spisskompetanse på ski og skiutstyr. Jan Gunnar Winther, Harald Dag Hjølle og Stein P. Aasheim får gode råd.

LØSSLUPPEN STEMNING: Vegard Ulvang viser ekspedisjonsmedlemmene hvordan m
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man skal komme seg opp av en bredsprekk hvis uhellet er ute.

REAGERER: Jan Blomseth (Frp) og Øyvind Hilmarsen (H) synes det er for dum t og alvorlig at bare partiet Rødt
ble invitert til møte om demokratiopplæring for innvandrere i Troms.

Bare Rødt invitert
Det regjeringsoppnevnte innvandringsutvalget inviterte til demokratiopplæring for innvandrere i Troms.
Men inviterte kun én
kommunepolitiker
til å innlede. Fra partiet Rødt.

og Flerkulturelt Forum i Tromsø
(FFT). Arrangøren har valgt å invitere bare én aktiv politiker blant
innlederne, Rødts kommunestyrerepresentant i Tromsø, Maria
Evon Sriharan.
– Dette er helt sjokkerende.
Her må det da være noen som
ikke forstår hvordan demokratiet fungerer, sier Venstres listetopp i Tromsø, Jonas Eilertsen.
Han mener det er skremmende
at offentlige midler kan brukes til å
arrangere en konferanse med en
slik slagside.

Tekst: Oddvar Nygård
og Geir Taarnesvik

Kritisk
Lederen i Tromsø Ap, Odd Arne
Thunberg, er også kritisk.
– Ideelt sett burde alle partiene
delta hvis man først inviterer politikere, sier Thunberg.
Frps førstemann, Jan Blomseth,
synes saken er merkelig.
– Jeg ser verken noen logikk eller noen konspirasjon i dette opplegget. Til det er det bare for dumt,
sier Blomseth til Nordlys.
– Synd at de ødelegger en så god
anledning til å få vist bredden i synet på innvandring og innvandrere, sier Gunhild Johansen (SV).

nyheter@nordlys.no

Ingen av de andre politiske partiene eller kommunestyrerepresentantene i Tromsø som Nordlys har
snakket med, har mottatt noen invitasjon til konferansen som ble
avholdt lørdag i Tromsø.
Det er det regjeringsoppnevnte
«Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene» (KIM) som har stått som arrangør, sammen med Integreringsog mangfoldsdirektoratet (IMDi)

VALG 2011

Alvorlig
Høyre-topp Øyvind Hilmarsen er
av samme oppfatning.
– Det gjør saken enda mer alvorlig at et regjeringsoppnevnt utvalg
står som arrangør av dette, mener
Hilmarsen.
Obiajulu Odu avviser kritikken:
– Røds representant ble invitert
for å snakke om hvordan man som
velger skal påvirke politikerne for
få fram sine hjertesaker. Hun ble
ikke invitert for å snakke om Røds
program.
Odu opplyser at arrangøren bestemte seg for ikke å invitere de
politiske partiene denne gang.
– Vi vet hva de står for og følte ikke at det var behov for en ny
runde med programmene til
partiene.
– Vi har vært mer opptatt av å
fokusere på det faktum at folk skal
stemme, ikke hvilket parti de skal
gi sin stemme til.
– Jeg kan forøvrig opplyse at
Røds representant ikke dukket opp
til vårt arrangement.
– Når dette er sagt, må jeg legge
til at arrangementet var åpent for
alle, politiker eller ikke.

Hvem skal styre Tromsø de
neste ﬁre år - og hvordan?

Stort debattmøte på Verdensteateret torsdag 8. september kl. 19.00
med toppkandidatene til kommunevalget i Tromsø.
Deltakere:
Magnar Nilssen

Jonas Stein Eilertsen

Jens Johan Hjort

Ann-Sissel Enoksen

Jan Blomseth

Jens Ingvald Olsen

Gunhild Johansen

Helga Marie Bjerke

Debattleder: Bjørn Hansen,
tidligere NRK journalist

Alle foto: Privat.

Arrangører:

og

