J{CYE'N

OrJ{([)

'M'E([)

AMATØR

S'llCj

OG

FRIVIUlG

Deltakerne var en blanding av proffe, "proffe"
amatører og amatører. Var dette en god blanding av
folk, Stig?
Så absolutt, det fungerte veldig bra. Jeg synes
deltakerne jobba godt sammen. Ingen problemer,
og alle fikk bidra med det de er gode på.
Hvordan da?
Det er nå slik at har man ulik erfarings- og utdanningsbakgrunn så må disse knyttes opp mot det
felles målet man har. Sørge for at praktisk sans og
tekniske løsninger vi er avhengige av kommer til
anvendelse, eller at noe "funnet opp" på stedet.
Har du noen eksempler?
Ja, det kunne være alt fra å bygge om en mikrobølgeovn til permafrosttiner og til å ta i bruk dassbyggingkompetanse for å få det litt trivelig på det
viset. Og vi fikk også til en brukbar badstu i lagerteltet.
Og været?
Det var jo sommer, men sommer er kanskje ikke
rette begrepet. Jeg vil heller si at på Svalbard er
det to måneder med ikkevinter. Kuling, sludd, regn
og salt ishavståke som klistrer seg til klær og kropp,
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Stig i støtet. Foto Trond Lindseth.
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- nesten sjela, er ingen fornøyelse. Vi hadde en tildragelse med at alle deltakerne fungerte som lodd
i det store teltet for å holde det bakkenært i de
verste kastene. Men vi hadde da kompensasjon for
dette. Det ble noen fine stunder med gitar i midnattsol også. Midnattsola tokforøvrig slutt den dagen
vi reiste tilbake, 24. august.
Og utstyret ellers?
Det holdt mål, erfaring fra de to foregående år
var en god lærdom, det går greit nå.
Skal du oppover igjen?
Det vil jeg da tro og håpe, dette vil jeg ikke være
foruten. Vi nådde våre mål. Bare det å ha fått være
med på noe som kanskje kaster nytt lys på utviklingshistorien er stort. Og nå står den 20.[ots kontaineren trygt ved museet i OsloJylt opp med materiale fra, - en monster-, en svane- og en fiskeøgle.
Her kan det være en ny art! - Det blir mye å gjøre i
vinter,
.
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