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skrYT: Skotfoss revyteater. 
 foTo: per-åge eriksen 

SKIEN: Fredag kveld var det premiere på 
årets forestilling i regi av Skotfoss revy-
teater. «Med åpen sluse» ble framført 
med humør og spilleglede på scenen i 
Festiviteten på Skotfoss. Etter tilbake-
meldingene revygruppas facebookside å 
dømme var folk særdeles fornøyd med 
det de fikk se og høre. Fremdeles er det 
tre forestillinger igjen. Førstkommende 
torsdag, fredag og lørdag. Klarer du ikke 
å vente til det så kan du varme opp med 
vår store bildeserie på TA.no. 

Høster skryt

HaukeliseTer: 
Thomas Erling Lone 
(23) har et hårete mål. 
I løpet av to og et 
halvt år skal han 
bestige det høyeste 
fjellet på alle sju kon-
tinenter. Fire at dem 
er unnagjort og snart 
står Mount Everest 
for tur.
Per Boseth Johansen 
per.johansen@ta.no

Greier Thomas å fullføre hele 
«seven summits» innen det 
planlagte tidsrommet blir han 
den yngste nordmannen som 
har gjort dette noensinne.

Foreløpig har 23-åringen be-
steget Elbrus (5 642 moh.) i 
Kaukasus som er det høyeste 
fjellet i Europa, Kilimanjaro  
(5 895 moh.) i Afrika, Denali  
(6 194) i Alaska i Nord-Amerika 
og Aconcagua (6 961 moh.) i Ar-
gentina mot grensen til Chile 
som det høyeste fjellet i Sør-
Amerika.

Nå har sivilingeniørstuden-
ten tatt fri fra studiene på 
NTNU i et halvt år for å forbere-
de de resterende ekspedisjone-
ne.

De går til Mount Everest  
(8 848 moh.) i Nepal som er det 
høyeste fjellet i Asia, Puncak 
Jaya også kalt for Carstensz-py-
ramiden  i Indonesia  
(4 884 moh.) og Vinson Massif 
(4 892 moh.) som er det høyeste 
fjellet i Antarktis.

Forberedelsene skjer med 
Haukeliseter fjellstue som base. 
Her jobber han i restaurantav-
delingen i ukedagene og som 
kiteinstruktør i helgene. 
23-åringen var blant de første 
som startet med denne sporten 
her i landet og har avholdt kite-
kurs på Hardangervidda i en år-
rekke.

Harde treningsøkter
Årsaken til at han havnet nett-
opp på Hardangervidda nå i 
vinter er behovet for å skaffe 
penger til klatreturene, men 
også det at området er en per-
fekt base for lange seige tre-
ningsøkter.

Så raskt han har litt fritid leg-
ger han ut på harde turer i om-
rådet rundt fjellstua.

– Den største utfordringen 
med å klatre høye fjell er den 
tynne luften. Det finnes selv-
sagt teknisk krevende partier, 
men vel så viktig er å få den er-
faringen som kreves i å lytte til 
kroppen. Det å vite når kroppen 
er klar når selv det å komme ut 
av soveposen er tungt, forteller 
Lone.

For å komme til toppen må 
de klatre med oksygen.

laget
Selv om prosjektet om å bestige 
de høyeste fjellene på alle kon-
tinenter er noe Lone gjør alene, 
er han slettes ikke alene på hver 
enkelt ekspedisjon. På nettsi-
dene til Haukeliseter fjellstue 
forteller han mer om teamet 
som nå skal ta seg opp til Mount 
Everest.

 Thomas hadde allerede møtt 
Didrik Dukefoss (27) på Aconca-
gua, Sør-Amerikas høyeste fjell. 
Der bestemte de seg for å la De-
nali være generalprøven til 
Everest. I Alaskas villmark møt-
te de Håkon Erlandsen (29), 
som også var gira på Mount 
Everest.

På samme reise møtte de 
også den norsk-kinesiske da-
men Sun Yishu (41), som så 
hoppet på ideen om å bli med 
til Everest. Til sammen skal de 
gå i et seksmanns lag.

De to siste medlemmene er 
det den nepalske hovedguiden, 
Mingma Sherpa, som har re-
kruttert. Det dreier seg om en 
ire og en brasilianer, men disse 
har de ikke møtt enda.

Thomas var i Nepal i oktober 
for å legge planer og møte ulike 
guider. Han fant flere gode al-
ternativer, men det var Mingma 
som ga det mest profesjonelle 
inntrykket med sin solide Eve-
rest-erfaring.

skolegang
Nepal er et svært fattig land. 
Det fikk Thomas selv se da han 
var i landet for å forberede tu-
ren til Mount Everest. Derfor 
har han startet en innsamlings-
aksjon.

Litt av pengene går til selve 
ekspedisjonen, men brorparten 
skal gå til utdanning til fattige 
barn i området.

– Vi er privilegerte som vok-
ser opp i Norge der utdanning 
for alle er en rettighet vi tar for 
gitt. Slik er det ikke i Nepal, av-
slutter Thomas Erling Lone.

Thomas (23) vil bli den yngste

YngsT: Thomas Erling Lone (23) håper å bli den yngste nordmann noensinne                  til å bestige de høyeste fjellene på alle sju kontinenter.  foTo: Benjamin narum

samler inn penger: Thomas samler inn penger som skal finansiere skolegang til fattige barn i 
Nepal.  foTo: Benjamin narum
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Thomas (23) vil bli den yngste

YNGsT: Thomas Erling Lone (23) håper å bli den yngste nordmann noensinne                  til å bestige de høyeste fjellene på alle sju kontinenter.  FoTo: BeNjamiN Narum

PÅ seNTereT: Siv Hilde 
Borgeraas er ny på Brotorvet. 

BAMBLE: Det ble for tøft 
for klesbutikken Nays i 
Storgata i Porsgrunn. Nå 
satser de på Brotorvet.
EdlE Eidbo-HansEn 
edle.eidbo-hansen@ta.no

Torsdag i forrige uke åpnet 
Nays på Brotorvet. Lokalet lig-
ger på hjørnet rett ved Coop ex-
tra og blomsterbutikken Mes-
tergrønn. 

Siv Heidi Borgeraas og man-
nen Stig, som driver butikken 
har spesialisert seg på stormo-
te, og tilbyr dameklær i størrel-
ser fra 38 til 56. 

Nays finnes også i Ulefossve-
gen, rett ved Herkules kjøpe-
senter. I halvannet år, fram til 
november i fjor, drev de også 
butikk i Storgata i Porsgrunn 
der Den lille sorte tidligere 
holdt til. 

Her endte det imidlertid med 
konkurs, til tross for at Borger-
aas mener det er et godt mar-
ked for stormote i regionen. 

– Stadig flere flytter nærmere 
Down Town, og vi hadde også 
håpet at vi kunne flyttet butik-
ken. Slik ble det ikke, og vi måt-
te dessverre melde oppbud, ut-
talte Borgeraas til TA, da saken 
ble omtalt. 

Til PD, som var innom butik-

ken på Brotorvet på åpningsda-
gen, sa Borgeraas at det er etter 
«press» fra kunder at de nå tok 
sjansen på å starte en ny butikk. 

– I butikken vi driver på Her-
kules har vi også mange kunder 
fra Langesund, Bamble, Kra-
gerø og Vestfold. Kundene som 
bor i disse områdene, har mast 
på om vi ikke kunne starte bu-
tikk også på Brotorvet. Så nå 
har vi gjort det, uttalte hun. 

Nå har de åpnet ny butikk i nabokommunen
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