
Forord: Om å være på tur 

«At du orker!» Sa en venn forleden, vi sto på et av byens mange vannhull med ei halv bajer hver i 
glasset. «Orker hva da?» 

«Alt dette friluftslivet og all denne turgåinga», svarte han. «Hver helg og ofte midt i uka også. 
Tunge ryggsekker, bratte bakker, lange turer, svette kropper, ømme legger, trøtte lår, gnagsår på 
hælene, blodsmak i kjeften, solskade på øynene, frostbitt på kinnene. At du orker. Livet er jo så 
mye mer enn å gå rundt i et frivillig slit både i tide og i utide.» Sa han. Og så tok han seg en stor 
slurk av det mørke, skummende ølet. 

Stakkars! Skjønner han ikke at friluftsliv er noe langt mer enn bare å slite? Skjønner han ikke at det 
på mange måter rommer alle opplevelser som gjør at man føle at man lever? Å slite seg opp en 
bratt motbakke som mest gir følelse av «Stairway to the stars». For så å suse ned samme veien i ei 
helsikes fart, mens blodet bruser gjennom årene som det skulle være sjølveste Målselvfossen 
man hadde innabords.  

Stå på en topp og skue utover noen av de vakreste kunstverk som øyet kan forestille seg. Kunstverk 
så vakre at noen mener det må være ei spesiell kraft som står bak. Kunstverk så vakre at andre 
mener det umulig kan stå ei kraft bak. 

Gå på tur i fellesskap med venner, kollega, familie. Eller gå mutters aleine. Føle seg stor i 
ensomheten og ensom i storheten. Være aktiv uten all verdens tilrettelegging, anlegg eller 
organisering. Være redd like før man hiver seg utfor den bratteste ski- eller hoppbakken man 
noensinne kan tenke seg. Puste ut når man er nede. Bli våt både på føttene og i det som skulle ha 
vært håret når man er ute i en liten robåt på havet. Kjenne en ulidelig glede når man går på tur 
med barn eller barnebarn like bak huset og når de små høylytt rope: «Se her!»  

Ferdes. Ferdes på tur. Ferdes med omtanke. Omtanke for naturen, omtanke for hverandre, 
omtanke for andre. Det er jo opplevelse og ikke slit som er det mest fremtredende. Stakkars fyr, 
skjønner han ikke det? 

Nei, han skjønner kanskje ikke det. Han har kanskje ikke interesse av å skjønne det heller. Og det 
kan jo noen ganger være greit nok. Han trenger jo ikke være noe dårlig menneske av den grunn, 
kanskje det til og med er bra at ikke alle deler samme interessen? Men likevel; vi som går på tur, er 
nå vi så god å fortelle andre om opplevelsen, om frykten, om spenninga, om gleden, om følelsen vi 
har når vi er på tur? Når vi snakker, er vi ikke mest opptatt av å fortelle om hvor bratt vi gikk, hvor 
langt vi gikk, hvor fort vi gikk, hvor mange kilo vi hadde på ryggen, hvor lenge vi var ute, hvor 
tungt det var, hvor mye motvind det var, hvor mye det regna, hvor solbrent vi ble, 
hvor mange gnagsår og hvor mange skader vi pådro oss, hva slags gørr-tex jakke vi brukte, 
hvordan GPS-en fungerte, osv. Kort sagt; hvor tøft det var. 

Og når vi skriver, så gikk vi derifra til dit, så stoppa vi her og der, vi så det fjellet og det fjellet, så 
fikk vi så mye fisk og så stor fisk, osv. osv. Feier vi ikke opplevelsen, refleksjonen og den indre 
turfølelsen under teppet til fordel foren mer summarisk og faktapreget beskrivelse?  

Nå har det de seinere år vært utgitt en rekke bøker om friluftsliv. De forteller om turmuligheter, 
rutevalg, vanskelighetsgrad, osv. Det er jo svært bra, det er fint at både tekst, kart og bilder 
informerer, forklarer, forteller og inspirerer.  Men mangler det ikke noe? Hvor er beskrivelsene av 
det som hender i friluftslivet, hvor er beskrivelsen av opplevelsene, hvor er beskrivelsene av våre 
tanker når vi er ute på tur? Beskrivelsene som får oss til å trekke på smilebåndet, reflektere, får oss 
til kjenne turen, beskrivelsene som får oss til å kjenne oss sjøl litt bedre? Og da ikke bare i 



betydningen av at vi kjenner oss sjøl som bedre mennesker, men like mye i betydningen av at vi 
blir bedre kjent med oss sjøl. 

Derfor er det kanskje ikke så rart at min venn ikke forstår og at han sier: «At du orker!» 

Jeg har her – i et noe anarkistisk hele - satt sammen et knippe tur- og friluftslivbeskrivelser 
som forteller om tur- og friluftsliv på en noe annen måte. Ikke så mye om hvor jeg tok turene men 
mer om hvor turene tok meg. Og om hva turene gjorde med meg. Og om hvor turene og 
friluftslivet tar meg. 

Jeg er klar over at jeg nok slår meg sjøl på kjeften, både når det gjelder det som står i tekstene og 
når det gjelder det jeg vanligvis bruker å fortelle fra turene mine. Jeg møter meg sjøl i teltåpninga, 
for å vri på en gammel metafor. Men det er bare toppers synes jeg; teltåpninga er trang og jeg kan 
ikke unngå å komme i veien for meg sjøl på veien inn i eller ut fra friluftslivet. 

Med boka håper jeg å nå friluftslivsfolk sjølsagt, men også min venn og hans likesinnede; de som 
ikke skjønner hvorfor noen fokuserer så mye på friluftsliv. Ikke nødvendigvis for å omvende de til 
«vår menighet», men aller mest for å vise ei noe annen side av friluftslivet. Kanskje det igjen kan 
resultere i noen nye gode samtaler og ikke minst noen gode glass med «bajer på byen»? 
Kanskje kan det bli noen nye turer også? 

Om meg sjøl: 
Arne-Wilhelm Theodorsen, født i 1950, bygutt fra Tromsø, vokst opp i Tromsø, bor i Tromsø. 
Utdannet cand. real. i informatikk fra Univ. i Tromsø. (Ikke for det, jeg har reist mye utenfor 
Tromsø. Har vært flere ganger både i Tromsdalen, Harstad og Bodø, og til og med et par ganger i 
Oslo og Bergen, men det var på 1950-tallet så jeg husker ikke så mye av det). Arbeidserfaring fra 
næringsliv og forskning innen IKT og utvikling av kulturnæring. Har også vært sirkusdirektør for 
et nysirkus-kompani i Tromsø. Skientusiast, har gått på ski siden før jeg ble født, med skihopping, 
langrenn, hytte-til-hytte-turer og i den seinere tid mest toppturer. Har vært aktiv i Troms Turlag 
og Den Norske Turistforening gjennom en rekke år. Interesser er friluftsliv, musikk (spes. jazz), 
eget fagfelt (IKT /kulturnæring), flerkulturelle aktiviteter, gå på byen. Skriver en del og holder en 
del foredrag om temaer knyttet til mine interesser. Seriøs klovn/humorist. Liker bajer. Kjenner 
folk. Kjenner bajer. Liker folk.


