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Sel�es, fjellyoga og pro�ttjagende hyener
Smakspolitiet har talt: Sel�es på tur, private hytter, alpinbakker og lysløyper får tommelen ned.
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Peder Anker har opplevd å stoppe opp på stien for å slå av en prat med topplederen i en av
Norges største bedrifter som tilfeldigvis var ute på tur.

Akkurat hvem det var, får vi ikke vite. Men det betyr heller ingenting, tydeligvis.

For Anker er friluftsmann og historiker, men også veldig opptatt av å markere avstand til alt
som har med penger å gjøre.

«Tro meg: Vi hadde ingenting til felles», proklamerer forfatteren.

OM BOKEN

«Livet er best ute. Friluftslivets historie og �loso�» 
Av Peder Anker.
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Bort fra jobb og hverdagsliv
Synes du livet er best ute? Da er denne boka for deg, lyder reklamen fra forlaget.

For friluftsliv handler om gleden i å forlate det moderne livs komfort, om bare i noen timer. I
skog og mark, eller på fjellet, er man fri til å være den man er. Friluftslivet består i å komme
seg bort; bort fra jobb og hverdagsliv og sosiale krav, leser vi.

Men til å være skribent om friluftsliv er Anker ganske så streng på hva slags type friluftsliv
som får stempel som godkjent. Her er det purisme som gjelder.

Når titusener av deltagere jager gjennom
Birkebeinerløpet, så har det ingenting med
friluftsliv å gjøre, ifølge Anker, som tar rollen
som smakspoliti.

Neivel.

Hva med noe godt i glasset på egen
hytteterrasse mens man ser på fjellene og den
stjerneklare natten?

Kvali�serer det som en form for
friluftsopplevelse?

Nei, hytter er noe styggedom, ifølge Anker,
særlig de luksuriøse, med badstue og
boblebad.

Pro�ttjagende hyener
Hva med å ta et tog inne i fjellet til toppen av
Gaustatoppen, og så kjøre alpint nedover
fjellet i løssnø? Kan det passere som
friluftsliv?

Niks, slalåmbakker har ingenting med friluftsliv å gjøre, ifølge Anker.

Og enda verre: Den Norske Turistforening, Norges største friluftsorganisasjon, vil bygge en
storslagen turistdestinasjon på toppen av fjellet, med 230 kvadratmeter arkitektonisk
modernisme over to etasjer.

Dette er å legge seg �at for pro�ttjagende hyener med fancy-fancy arkitekttegninger, ifølge
Anker.

Hva så med lysløper? Nei.

VÅR MENING
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Klipp: Okea-sjefen betalte cash: – Refinansiering er ik…
31.01.2023 Selv om tidene er gode og pengene renner inn i oljeselskapene, så betyr ikke…

Sel�es på tur? Nei.

Friluftsliv som fag i skolen? Nei.

Tilrettelegging av naturen med taubaner, stolheiser, snøskutere, spektakulære broer,
utsiktsramper og fjellveier?

Nei, det tilhører ikke friluftslivet, ifølge Anker.

«Naturens nedbygging fører til marginalisering av friluftslivet og vår frihet», skriver han.

Rituelle voldtekter
Nøyaktig hva som får godkjent-stempel er litt mer uklart.

Men noen stikkord er Arne Næss og hans dypøkologiske tenkning. Erik Dammann og hans
Fremtiden i våre hender er tydeligvis bra.

Ekstremgruppen Exctinction Rebellion «viser vei med mange �ne aksjoner som kunne
utvides for med det å fornye friluftslivet».

Anker drømmer om å skape et «emosjonelt rom mellom en romantisk lengsel etter en tapt
natur og drømmen om en mer naturvennlig fremtid».

Fjellturer på andre kontinenter er rituelle
voldtekter av naturen. Børsinvestorer er bare
opptatt av å karre til seg mest mulig penger,
og deretter enda mer penger.

Bokens tittel til tross, turtips får du ikke, for
Anker er redd for at bermen skal oversvømme
alle de �ne stedene han vet om.

Finner man glede i å lese dette, er det �nt.

Men det gjelder ikke denne anmelder. For jøye
meg for noe sprøyt.

+ På sitt beste kan boken leses som en norsk frilufts- og miljøhistorie i kortversjon, der ulike

FORFATTER: Peder Anker (f. 1966) er er professor i h… Mer ›


