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VARDER

Jeg har revet varder.
Mange av dem

 

Varden er friluftslivets totem. Rundt den danser �ellfolket i
fargerikt sportsutstyr, med solkrem i �eset og krekling i håret,

skriver filosof Peder Anker.
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Jeg har revet varder. Mange av dem. På 1980-tallet var vi en

gjeng på tur i Vassfaret og bestemte oss for at denne biten

av norsk natur skulle bli villmark, fri for alle menneskelige

inngrep. Vi var friluftslivets svar på Maos kulturrevolusjon,

og med ødeleggende kraft gikk vardene ned en for en, stein

for stein.

Det var Peter Wessel Zapffes essay «Veien» (1952) som

hadde inspirert oss. I denne kommer sivilisasjonens første

ødeleggende steg i form av en krøttersti, etterfulgt av en

grusvei, lokalvei, og til slutt bilvei. For oss var vardene langs

stien starten på modernitetens ødeleggende kraft, og som

friluftslivets sanne forsvarere måtte destruksjonen stoppes

ved roten mens det enda var mulig.

Dessuten, tenkte vi, de som trenger varder for å finne frem

har ikke noe i naturen å gjøre. Så enkelt var det, og i ettertid

ser jeg at det var rimelig elitistisk tenkt.

(artikkelen fortsetter) 
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Hvem som hadde bygget vardene

vet jeg ikke. De aller fleste var

små, kanskje laget av noen barn

som et «her var jeg»-merke.

Noen lå på koller eller høydedrag

uten noen klar funksjon, mens de

fleste sto langsmed stier som

allerede var godt tråkket. Og så

var det dem som sto på toppen av

�ell for å markere at nå var man

kommet opp, som om det ikke

var opplagt.

Bare helt sjeldent hadde varden en klar funksjon for en

stifinner, slik som ved et vadested eller også over en

strekning med mye stein. Disse funksjonelle vardene lot vi

stå. Kriteriet var at vardene skulle ha en klar hensikt for den

som skulle finne frem, og det var det som var problemet.
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For varden er ikke noe signal om noen kommende bilvei. Og

den som tror at den er der bare for å markere veien, tar feil.

Den er et utrykk for menneskets viktigste behov: det å være

en del av et fellesskap.

Det å bygge en varde – enten den er liten eller stor –

betegner skillet mellom menneskesamfunnet og resten av

naturen. De fleste andre dyr gjør det samme. Varder er en

form for territorielt signal ikke ulikt hunder som tisser på

trærne eller rever som markerer revir. Alle dyr markerer sitt

område, og vi menneskedyr markerer vårt med en varde.

Bilveier er derfor ikke en form for ekstrem vardebygging. Da

bør tankene heller gå til flaggstenger, gjerder og

grensesteiner som en forlengelse av vardekulturen.

Vardens mest ekstreme utforming handler om

nasjonsbygging. Landets kanskje mest kjente varder er ofte

sjømerker og trigonometriske punkt bygget på statens

bekostning. Vardebål på �ellenes topp har i mange

århundrer blitt brukt for å varsle om farer som truer dette

fellesskapet, slik som 6. september 1970 da Nordens

naturverndag ble markert med fakkeltog og tente varder i

en lang rekke fra Danmark gjennom Sverige og til store

deler av Norge.

Varden er friluftslivets totem. Rundt den danser �ellfolket i

fargerikt sportsutstyr, med solkrem i �eset og krekling i

håret. Berømte totem laget av Nord-Amerikas urbefolkning

fremstår som sobre sammenlignet med hva norsk friluftsliv

har kunnet frembringe. Og ritualene for å kunne delta i

dansen rundt varden er minst like intrikate med hensyn til

mundur og stammeledelse som en hvilken som helst

amerikansk urbefolknings pow-wow-samling.
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Første offer i sosiale konflikter er totemet. Tenk bare på den

intense gleden hissige demonstranter kan få av å brenne

nasjonalflagget, for ikke å snakke om Bibelen eller Koranen.

Min varderiving på 1980-tallet ga en tilsvarende

tilfredstillelse, og den skiller seg prinsipielt ikke fra

titusener av totemødeleggelser gjennom historien.

Problemet var at jeg ikke forsto hva jeg ødela.

Kanskje jeg rev en av Mikkjel Fønhus sine varder, forfatteren

av fantastiske dyreskildringer og trolske villmarksromaner

fra Vassfaret. Eller hva om jeg rev en varde bygget av

Vassfarets siste fastboende, en kvinne med det fabelaktige

navnet Berte Skrukkefyllhaugen, som flyttet fra gården sin i

1921. Vi lot riktignok noen gamle varder få stå. Men likevel,

bare tanken på å ha tatt ned deres varder gjør meg kvalm av

anger.

I mitt strev for å verne om naturen endte jeg opp med å

forlate den naken og sårbar. For villmark, ideen om den

uberørte natur, finnes bare i hodet på besatte naturvernere

drevet av en ideologi like fundamentalistisk som Maos Lille

Røde.

Ordet «villmark» er best å forstå som et viskelær som tar

bort historien. For all natur er berørt av historie, all natur er

bearbeidet og forandret av mennesker. Den som erklærer at

“dette er villmark” kaster et glemselens slør over landet. I

beste fall kan andre aktører enn mennesket med det komme

i forgrunnen, slik som i Fønhus’ storslagene bok om

slagbjørnen Rugg i Der villmarka suser fra 1919. For det er

ikke bare mennesker som er vardebyggere i naturen. Det

intrikate system av markeringer og veier som fører til en

maurtue kan stå som eksempel.
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Det er steder der vardebygging har tatt helt av, steder der

friluftslivet har et enormt markeringsbehov. I østenden av

vannet Ørteren på Hardangervidda har ivrige turister

bygget hundrevis – kanskje tusen – små og store varder i det

som fremstår som et gedigent sosialt kunstprosjekt langs

stranden. Er det greit?

Jurister kan med rette hisse seg opp over at den slags er

ulovlig, for det skal ikke bygges i uberørt natur uten

tillatelse. Og det er jo sant. Likevel, hver eneste varde er

reist med omtanke av et menneske som ønsker å markere en

personlig tilstedeværelse i naturen. Og det er fint.

Kjempefint, faktisk. At noen av dem blir revet er også greit,

selvfølgelig. For slike varder har ikke et varig, men et her-og-

nå formål. De som ser på dem som markører for stier

irriterer seg selvfølgelig over dette og river derfor

«formålsløse» varder med lyst og iver.

Jeg ser på varder som ut utrykk for en lengsel etter en

tilhørighet til et vakkert landskap, og ønsker dem derfor

velkommen i hopetall.

Den røde «T» som står langs så mange stier skal være

Norges sterkeste merkevare. Den står for

«Turistforeningen», (som heroisk og på dugnad holder

løypenettet ved like ved å male dem). I tillegg gis den gjerne

også betydningen at her er det «Trygt» å gå. Men den røde

T-en står egentlig for «Turvei», som et sterkt signal om at

denne stien går i et område som er «Tatt» av friluftslivet.

Utbyggere av vindmøller, vannmøller og hyttemøller får bare

holde seg unna. «T» er en forkortelse for friluftslivets

«Territorie» eller også for friluftslivets «Totem”»

Med en bleket T eller en revet varde, så forvitrer

friluftslivets identitet. Det kan sammenlignes med at
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kulturlandskap gror igjen eller at gamle bosetninger faller

sammen. Og når et steds identitet blir visket bort, så blir det

et lettere bytte for nidkjære utbyggere og havesyke

lokalpolitikere.

Det er lagt storslagne planer for flere bredere veier og en

massiv teppelegging av villa-hytter rundt om i Vassfaret,

med flere tusen nye hytter under godkjenning. Som

varderiver i Vassfaret for tretti–førti år siden er jeg

medskyldig i tristessen.

*

Teksten er et utdrag fra Peder Ankers nye bok Livet er best

ute. Friluftslivets historie og filosofi. Kjøp boka her. 

https://www.bokkilden.no/friluftsaktiviteter/livet-er-best-ute-peder-anker/produkt.do?produktId=48600309

