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Bratte gleder

Lyngen er blitt et kjent begrep i fjellsport. 
Kjent for bratte fjellsider, utfordrende utforkjøringer, pudder og off-piste. 
«Alle» skal til Lyngen – om vinteren eller på våren. 
Men utfordringene er der også om sommeren!
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D
et er 20. juli. Sola varmer etter mange dager med kaldt 
vær. Tåka har dekket til toppene og mulighetene for å se 
landskapet har vært få. Vi var på Rørnestinden for noen 
dager siden. I dag skal vi på Store Kjostinden. Vi starter 
fra Kjosen, som ligger vest for Lyngseidet. Her har jeg 

vokst opp mellom noen av de vakreste fjellene i Lyngen. Etter mange 
år i Oslo slutter jeg aldri å la meg begeistre og forføre av spisse, svarte 
fjellvegger og gigantiske brefall som soler seg i dypblå fjorder. 

Halvøya som er to mil på tvers og nesten to kilometer i høyden, er 
et landskap i vannrett og loddrett. Hvis Tromsø er Nordens Paris, er 
Lyngen og Jiehkkevarri Nordens Mont Blanc!
 
På slutten av 1800-tallet – fjellsportens gullalder – ble Lyngen et interes-
sant område. Ikke bare for norske fjellsportinteresserte, for også engelske 
adelsmenn og -kvinner hadde Lyngen på sin ønskeliste. Veien var lang 
– åtte dager med båt fra England. Men de kom og de gjennomførte sine 
ekspedisjoner og første bestigninger. I 1898 nådde den svært erfarne 
klatreren Mrs Aubrey Le Blond toppen, og hun skal ha sagt: 

«Such a view as I saw from the Kjostind 
my eyes had never rested on before: 
it alone was worth a longer journey 

than I had from England».

Sommeren er mer spektakulær enn vinteren. Når snøen er borte er 
taggene tydeligere, mer majestetiske, estetiske, sexy og kraftfulle, men 
også lunefulle – vi er fulle av respekt. Store Kjostind er 1488 meter høy. 

Det er bratt og høydemeterne utfordrer deg. Det er ingen enkel vei til 
toppen. Ingen sti, ingen merking eller varding, og derfor ingen selvsagte 

veivalg. Underlaget utfordrer deg også. Veien opp til store Kjostind er 
grusete i starten. Opp Storurda er det steinete underlag. Når man kom-
mer over kanten på urda, går man over på en bre som man følger et godt 
stykke opp før man begynner å gå mot toppen. Her fant vi en telemarkski 
fra i vinter! På den stod det» The edge of the world»! Den var nok blitt 
liggende etter et ras i oktober i fjor hvor flere ungdommer ble tatt. Det 
minner oss om hvor farlig dette området kan være. Lokale guider anbefales.

Ruta gir seg selv, men avhengig av snøforholdene er det her som alle 
andre steder fornuftig å lytte til lokale fjellfolk for råd om veivalg. 
Etter breen er det ikke lengre grus og stein, men store steiner gjør 
det svært ulendt! 

På grunn av underlaget er sko med solid såle en fordel. Dessuten er det 
behov for isøks. Fordi det er så bratt er den nødvendig, men den er også 
god i steinura på den siste delen av turen inn til toppen. 

Utsikten er overveldende. Vi skjønner beskrivelsen til Mrs Aubrey Le 
Blond. Det er taggete og fra toppen kan man se de fleste av toppene i 
fjellmassivet: Urdtinden, Urdkjerringa og Istinden. På motsatt siden av 
fjorden kan man se Jiehkkevarremassivet, Fornesfjellet, Rørnesfjellet og 
Goalsevarre. Men også utover Lyngenhalvøya mot Jægervasstindene, 
Stor Galten og Peppertind. 

Lyngen er flott – også om sommeren! Så mye eventyrfjell, skarpe profiler 
og spektakulær utsikt – vilt, vakkert og voldsomt! Det er bratt, ulendt 
og nærmest uframkommelig. Men Lyngen gir den samme følelsen av å 
mestre og oppleve – hver gang. Sjelen er beriket, og vi har opparbeidet 
et nytt fettlag på nervene.

Vi anbefaler sommerturer i Lyngen. 

Tips for Lyngen-tur
•	 Lokale	guider	anbefales,	prøv	for	eksempel	via	www.lyngenalp.no.

•	 Mat	og	overnatting,	se	www.lyngsalpeprodukter.no.

•	 Hvordan	kommer	du	dit:	Ta	fly	til	Tromsø	og	leiebil	derfra.

Den komplette 
sykkelcomputer!

Importør: Belanor AS Finn din forhandler på www.garmin.no
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Garmin Edge 705 gir deg alle treningsdata du trenger, samtidig som den kan navigere.
På en fl ott fargeskjerm kan den vise deg puls, kadens, kraftuttak i watt og korteste vei til mål. 
Den kan til og med overføre data trådløst til andre Edge 705. 

• Beregner fart, distanse, tid, puls, power, kadens, kaloriforbruk, 
   høyde, stigning, nedfart og mye mer
• Kalkulerer ruter og navigerer deg raskeste vei til mål
• Kompatibel med City Navigator veikart og topografi ske kart
• 495 MB internminne
• Micro SD Slot
• Trådløs pulsmåler
• Trådløs fart & kadens sensor (tilbehør)
• Barometrisk høydemåler
• Enkel installasjon - ingen kalibrering
• Virtuell Partner™ lar deg konkurrere mot GPS’en
• Vekt 105g
• Vanntett (IPX7)
• 15 timers batterilevetid

Edge 705


