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NATUR OG FRILUFTSLIV

Lars Nilssen over vidda

Være på fjellet en hel sommermåned – alene.
Fiske meg over Hardangervidda – alene.
Være på fjellet så lenge at tiden blir
en venn, ikke en fiende.

Lars Nilsen (43) lever av å produsere
kort- og dokumentarfilmer.
Han er fotograf og regissør for
Bård Tufte Johansens TV-programmer
«På fisketur med Bård og Lars».
Lars er fast skribent til de største
friluftsmagasinene og har tidligere
skrevet boka Våte drømmer.

Lars Nilssen

PRESENTATØR: ØYSTEIN NORD

Gjennom historien har lange naturvandringer uten noe vitenskapelig siktemål
ofte vært motivert av ønsket om selverkjennelse. Lars Nilssen hadde også ideer
i samme gate da han la ut på sin flere uker
lange turvandring over Hardangervidda fra
vest mot øst, til Norefjell og gjennom
Holleia og Nordmarka.

Fremstilling med driv og nerve
Nilssens energiske penn og korthugne stil
passer ypperlig til prosjektet hans. Vår
mann står sjelden stille – heller ikke i
overført betydning. Innimellom levende
skildringer av ørretfangster, møter med
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stupfulle sportsfiskere og angstridde netter
i gamle steinbuer, lar forfatteren tanken
fare vidt omkring. Barndomserindringer,
rekapitulering av tidligere turer, minner fra
et hektisk uteliv i Oslo og på party-øya
Ibiza – vandringen over vidda blir nesten
like mye en tankevandring som en fysisk
foreteelse.

Fra Lofthus til Oslo
...er det over 30 mil. Til tross for at de siste
milene forblir ugåtte – en positiv overraskelse kaster om på avslutningen – får Lars
Nilssen virkelig brukt beina. Ikke minst fordi
fiskeren i ham stadig vekk tar kommandoen
og sender ham ut i stiløst terreng.

Spar returporto og postbesøk! Ta stilling til om du vil avbestille hovedboka nå!

Hardangervidda = ørretfiske
Forfatteren er en særdeles ivrig fluefisker,
og han er selvsagt klar over at Hardangervidda har en særegen plass i norsk sportsfisketradisjon. Om han ikke nødvendigvis
«finner seg sjæl», finner han i hvert fall
ørret. Blant annet besøker han Skjærhølene,
der Peder W. Cappelen – mannen bak
klassikerne Alene med vidda og Vidda på ny
– hadde egen fiskebu.
Cappelen-sønnene og vår mann er
gamle kjente, så dermed blir det anledning til å studere Peders gamle fangstnotater. Og storfisken? Jo da, den er det
heldigvis fortsatt mulig å stifte bekjentskap med. Det flotte fotomaterialet
dokumenterer ikke minst at ørretbestandene lever i beste velgående.

Stangsvingere vil finne matnyttige tips i
boka, og finleser du teksten opp mot
kartet, bør det være mulig å avsløre et og
annet «hemmelig» sted.

Naken over vidda
Boktittelen henviser delvis til forfatterens
forsøk på å frigjøre seg fra omverdenens
forventninger og krav under turens forløp,
men den har i tillegg en rent konkret
mening. Fjellvandring i Adams drakt?
Lars Nilssen har prøvd dét også. Men vil
han egentlig anbefale et såpass spesielt
foretagende?
Etter å ha lest kapitlet «Naken», vil nok
de fleste av oss ha store betenkeligheter
med å la samtlige tekstiler falle!
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