
En natts pause… 
 
 

Jeg var glad det var blitt mørkt da jeg 
gikk ut av kontoret med truger og 
ryggsekk – for hadde noen sett meg 
ville de nok stusset litt… Det er en stor 
og spennende skog som grenser inntil 
industriområdet der jeg jobber, og i dag 
skulle jeg ikke hjem – men ha en natt i 
skogen. 

 
Det er 15. januar, minus 12 grader og 
en sur vind fra nord. En ypperlig 
anledning til å teste litt utstyr og ikke 
minst den nye dun posen til Therm-A- 
Rest.  

 
 

 

Jeg kjenner skuldrende senke seg etter hvert som jeg går innover i skogen, og truger 
om vinteren er en herlig sak! Du kan gå dine egne veier, snøen legger landskapet 
åpent og gjør det tilgjengelig for deg. Man lager stier der ingen har gått. 

 
Etter en liten time finner jeg en ypperlig leirplass. Teltet må opp først (smart å trene 
på å sette opp teltet hjemme – da går det raskere når du skal sette camp). Jeg 
sverger til kuppeltelt, de er frittstående, vindstabile og har god innvendig takhøyde. 
Jeg ruller ut posen så fort teltet er oppe slik at dunene for spenn igjen etter å ha 
ligget i kompresjonstrekket. 

 
Når teltet er satt opp er det tid for å sanke ved, bålkosen er 
unnværlig på slike turer. Av liggeunderlaget og et «chair kit» 
lager jeg fort en komfortabel og varm stol. Snart spraker det 
fra bålet og på primusen koker vannet. En pastarett fra 
Mountain House står på menyen i dag, og med min egen lille 
krydderblanding smaker det faktisk utmerket.  

 
En flott halvmåne titter ned på meg, det er kaldt, men varmen fra bålet gjør meg god 
og varm. Den lille klunken med rødvin jeg hadde med er iskald, men jeg har sjelden 



smakt bedre. Den timen foran bålet er ubetalelig – da har man tid til å tenke en tanke 
helt ut……… 

 
Jeg lar bålet dø ut, og smelter snø til frokost og kaffe i morgen tidlig. Fyrer opp 
primusen i forteltet slik at jeg får en lunk i teltet. Har tatt med meg en god bok som 
jeg gleder meg til å lese. Utenfor blåser det opp, men inni teltet er det lunt og 
soveposen er varm. Det er deilig å høre vinden som uler utenfor. 

 
Etter en god natts søvn, har jeg organisert utstyret slik at jeg bare 
trenger å strekke meg ut i forteltet for å sette på brenneren – 
koke opp vann og lage seg en frokostblanding fra Real, samt en 
pose med Gourmet kaffe.  Frokost på sengen – det er luksus. På 

brenneren bruker jeg en Cap Heater slik at jeg får fordelt 
varmen vekk fra taket og ut til sidene. Det blir fort varmt og 
jeg kan sitte i ulltrøya og spise frokosten selv om det nå er 

nesten 15 kuldegrader utenfor teltduken. Utenfor er det 
fortsatt mørkt og månen lyser enda godt. 

 
Jeg får på meg ytterklær, pakker telt og sekk – på med trugene og rusler sakte ned til 
kontoret igjen. Jeg føler meg privilegert, rik og utvilt etter en natts pause… 
En så enkel vintertur kan alle enkelt klare, i tillegg til at det er en god trening for 
lengre turer så, vil en slik tur garantert gjøre noe med deg. 

 
Viktig utstyr er; en god 4-sesongs sovepose, et liggeunderlag med høy R-verdi, 
hodelykt og et godt telt. En god bok og en liten «klunk» er heller ikke å forakte. 
Sov med lue og snurp igjen soveposen godt. Husk at gassbrennere ikke fungerer når 
det er kaldt, da er det kun bensin som gjelder. 

 
Så denne månedens tur tips fra oss er: Pakk sekken – få på deg trugene og unn deg 
en vinternatt i 
skogen!   

God Tur! 
Rune 

 


