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Alle landets 6.klassinger invitert ut i skogen
Skogselskapet har invitert alle landets
6. klassinger til konkurransen «Tre om
tre», der målet er å motivere barn og
unge til å bruke og forstå skogen.
Gjennom tekst og bilder skal elevene fortelle hva skogen betyr for dem.
– Barna får lære mer om skog
gjennom kreativ lek med tekst og bil-

der. Jeg gleder meg til å se resultatet,
sier landsbruks- og matminister Lars
Peder Brekk (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).
FN har erklært 2011 som internasjonalt skogår for å øke bevisstheten om
bevaring og bærekraftig utvikling av
skogen. Barnas forhold til skogen er

NORDLYS
UT I SKOGEN:

avgjørende for framtidens skog, slår
Brekk fast. I tillegg til konkurranse
med premier, er det utarbeidet et
skreddersydd undervisningsopplegg
til skolene som er forankret i lærerplanene. 6.klassinger fra mer enn 100
skoler over hele landet har allerede
meldt seg på konkurransen.

Gjennom
tekst og bilder skal elevene fortelle
hva skogen
betyr for
dem. Foto:
Vidar Ruud,
ANB

VANT: Marit Figenschou vant over sykdommene og har fått livet tilbake. Nå har hun også skrevet bok om turene og det hun har vært gjennom. Marit Figenschou trosset kreft og uførhet.

Marit vant live

Hun har besteget de høyeste toppene på hvert av de syv kontinentene, og i fjor nådde hun Sydpolen. Nå har hun skrevet bok om sin personlige bragd.

Med sekken full av
medisinske diagnoser har Marit Figenschou vært på Sydpolen og på de høyeste
toppene på fem forskjellige kontinent.
Tekst: Ragnhild Gustad
ragnhild.gustad@nordlys.no

Foto: Ole Åsheim

ole.aasheim@nordlys.no

I 1998 fikk Marit Figenschou kreft,
og i de påfølgende åra fram til 2004
sto diagnosene i kø: leddgikt, osteoporose og artrose.
Hun møtte utfordringene i den
nye tilværelsen med å sette seg mål
hun ikke var sikker på å nå. Høye
mål: Aconcagua i Sør-Amerika på
6962 moh., Kilimanjaro på 5895
moh., Elbrus i Kaukasus 5642
moh., Denali i Alaska på 6194
moh., Mount Vinson i Antarktisk
på 4892 moh. Og hun nådde dem
alle.

Sydpolen – ingen bragd
I høst har hun kommet ut med bok.

Min store bragd
er at jeg fikk stablet meg på
beina igjen og fikk reparert grunnmuren i
mitt liv.

Marit Figenschou, forfatter.

Den har tittelen «Til Sydpolen –
ingen bragd». I dag holder hun
foredrag på Forskningsdagene i
Nordreisa om det som er hennes
store bragd. Det er verken å gå til

Sydpolen eller opp på de høye fjellene.
– Min store bragd er at jeg fikk
stablet meg på beina igjen og fikk
reparert grunnmuren i mitt liv. Det
er det som er bragden min, sier Marit Figenschou.
Hun karakteriserer boka hun har
skrevet som en turbok, en helsebok
og en erkjennelsesbok.
Hun er i dag kvitt kreften, men
de øvrige diagnosene lever hun
fortsatt med til daglig. Hun tar
sprøyter og tabletter for å holde
sykdommene i sjakk.
– Jeg har kontroll på mine diagnoser. Det er jeg som eier dem.

Da må jeg ha dem med meg, sier
hun.
Marit Figenschou understreker
meget sterkt at hun har stor respekt
for alle som har gått hele vegen til
Sydpolen og opp på de høye toppene. Når det gjelder turen til polpunktet, har hun ikke gått hele vegen. Bare den siste breddegraden,
en tur som tok seks dager. Men
toppturene har hun gjennomført
hele vegen.
For å dra på den fire uker lange
turen til polpunktet og det høyeste
fjellet i Antarktis, har hun pantsatt
huset og lånt 540.000 kroner i banken.
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Skjøt elg på første jaktdag
Minst fire elger ble skutt i
Målselv allerede på første
dag av årets elgjakt.
Elgjakta startet søndag
morgen. I og med at det ikke
rapporters fortløpende inn
om dyr som blir skutt, er det
foreløpig ingen som har full

oversikt over hvor mange dyr
som er skutt på første jaktdag.
Jaktveteranen Erik Sollie
(74) var trolig først ute med å
sikre seg et jaktbytte da han
ved 11.30-tiden skjøt en halvannet år gammel okse.

Ifølge Sollie var oksen omkring 160–170 kilo. På ettermiddagen søndag ved
17.30-tiden skjøt jaktlaget
hans i Sollia også en kalv. De
har fortsatt ytterligere tre dyr
på årets kvote som skal skytes.

Erik Sollie forteller at det er
bra med dyr. I løpet av dagen
har de sett totalt 15–16 dyr.
Ifølge Sollie skal det også
være skutt en kalv av jaktlaget som jakter på Skjelmoen.
Jaktlaget som jakter i området mellom Moen og Takelv-

dal fikk også treff på første
dag. De skjøt ei voksen elgku på mellom 220 og 230
kilo. Tor Hågbo (bildet)
skjøt første skudd. Kua løp
et stykke videre før Nils Erik
Holmebukt skjøt dyret for
andre gang.

BOLIGMARKEDET
I TROMSØ
Haakon Vll›s gt. 1. Kr 2.590.000,-.
Nordlyskode: 2282958

Blårevsvingen 7. Kr 3.720.000,-.
Nordlyskode: 2270869

4892 M.O.H.: Marit Figenschou på Mount Vinson i Antarktis 4892 m.o.h.

et tilbake

Planetvn. 20. Kr 2.000.000,-.
Nordlyskode: 2283490

Vågvn. 19 A. Kr 2.290.000,-.
Nordlyskode: 2280549

Tøbakken 30. Kr 2.290.000,-.
Nordlyskode: 2283319

Malangen Brygger. Kr 1.650.000,-.
Nordlyskode: 2283319

5642 M.O.H.: Marit Figenschou på Elbrus i Kaukasus 5642 m.o.h.

Marit Figenschou (57) er opprinnelig fra Kjosen i Lyngen, men
flyttet hjemmefra da hun skulle begynne på gymnaset. Hun har bodd
både på Finnsnes og i Tromsø. De
siste 25 åra har hun bodd i Oslo
hvor hun jobber i Cappelen Damm.
Når man kommer fra Lyngen, er
man samtidig vokst opp med et forhold til høye fjell.
– Har du vært på alle toppene i
Lyngen?
– Nei, vi gjorde ikke det den
gangen. Vi så opp på dem.

Starter og slutter i Lyngen
Boka hennes starter med en samta-

le med hennes far hvor de ser opp
på toppene i Lyngsalpene, og den
avsluttes med en tur opp på Store
Kjostind.
– Har du planer om flere toppturer på nye kontinent?
– Nei. Jeg tror ikke det blir flere
slike store turer. Det handler litt om
å erkjenne at man er blitt for gammel til flere slike ekspedisjoner. Jeg
tror jeg skal sitte i fjæra og tenne
bål.
Marit Figenschou mener man
ikke behøver å reise langt for å
finne kjærligheten til naturen.
Hun håper boka kan være til inspirasjon for alle som er glad i na-

turen. Ikke bare de friskeste og
sprekeste, men også de som har
sykdommer å slite med.
– Det er viktig å huske at naturen handler om mer enn å beseire
den. Den er vakker og sårbar
som oss mennesker; den kan gi
oss mulighet for kjærlighet og
livsutfoldelse. Men viktigst: Den
kan gi ny retning i en vanskelig
tilværelse. Det gjelder bare å senke tempoet og gå langsomt, sier
Marit Figenschou.

Stalheimvn. 31. Kr 5.900.000,-.
Nordlyskdoe: 2280707

Forsbakk, Meistervik. Kr 800.000,-.
Nordlyskode: 2266955

Winston Churchillsv. 52. Kr 3.500.000,-.
Nordlyskode: 2282982

Stakkevollvn. 14 A. Kr 2.090.000,-.
Nordlyskode: 2281444

Se alle boligene på nordlys.no/bolig

