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Skånland
satt på kartet

Drahjelp
fra Kine

Full rulle
Glenn Hermansen

Hilde Griff Pettersen

Kine Hellebust

Kultur side 23

Side 12

Sporten side 15

Kraftkronene fosser inn hos Narvik Energi

Nå ruller
BEAR
I dag går det første
BEAR-toget fra Narvik.
Og nå kan det bli NEWsamarbeid østover.
Rune Arnøy

Side 5

Tjente 49 mill
på tre måneder
Narvik Energi
hadde et resultat på
49 millioner kroner
etter skatt etter
årets første tre måneder. Det er en
økning på hele 236
prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Og tallene betyr at det
kan dryppe store
kraftkroner også i
kommunekassa.

Norge på
langs med
sjokolade
Geir Erik Storesund

Side 3

Side 2
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Åpnet døra for
«gutta på tur»

GJESTFRI: Frank Hanssen har
huset de to turgåerne de siste dagene mens de har slappet av i
Narvik.

Frank Hanssen åpnet
dørene til sitt hjem da
Norge-på-langs-ekspedisjonen ruslet forbi
Narvik. – Dette var noe
annet om enn teltlivet
vi har blitt vant med, sier brødrene Kjell Magne
og Geir Erik Storesund.
De to brødrene har lagt bak
seg omlag 80 av de nesten 300
milene fra Nordkapp til Lindesnes i alt fra 40 bitende kalde minusgrader, sludd, snø og null
sikt til strålende sol. Målet deres er å gå Norge på langs i løpet
av fem måneder. 27.februar satte de av gårde fra Nordkapp og
håper å være på Lindesnes i
slutten av juli.
Fra telt til leilighet
Med bare få unntak har samtlige overnattinger vært side om
side i det lille teltet de har med
seg på sin vandring Norge på
langs. Men i Narvik ble standarden hevet betraktelig. Frank
Hanssen stilte nemlig leiligheten sin på Narvik havn til disposisjon for de spreke karene fra
Karmøy på Vestlandet.

«...gjestfriheten her oppe i
nord er kanskje det som har
overrasket oss aller mest til
nå på turen»
– Vi er veldig takknemlig for
det, gjestfriheten her oppe i
nord er kanskje det som har
overrasket oss aller mest til nå
på turen. Det gjør godt å få komme seg litt etter snart to måneder ute i all slags vær, sier Geir
Erik Storesund(23) og broren
Kjell Magne Storesund(26).
3000 kilometer
I luftlinje er det 2500 kilometer mellom Nordkapp og Lindesnes. Men totalt forventer Storesund-brødrene å ha gått nærmere 3000 kilometer før de er
framme. Så langt har det meste
av etappen blitt tilbakelagt i
skisporet, og på samme måte
kommer de til å forflytte seg i tida som kommer. Selv om de
bare går i fjellet, må skiene byttes ut med skikkelige tursko når
snøen etter hvert smelter. Den
samme gjestfriheten som Frank
Hanssen har vist dem etter at
de kom til Narvik, har de også
erfart lenger nord i landet.

SJOKOLADEGUTTER: Det går med mye sjokolade når Geir Erik Storesund(tv) og Kjell Magne Storesund går på tur fra Nordkapp til
Lindesnes. – Vi går mellom 12 og 40 kilometer hver dag, sier de to.
(Foto: Tommy Jensen)
– Vi spiser alt mulig i store
mengder, vi er umettelige for tida. Til lunsj spiser vi sjokolade
og det blir litt sjokoladespising
ellers også. Da vi var på tur
gjennom Finland måtte vi trekke ned blant folk og butikker
slik at vi kunne etterfylle mer
sjokolade, flirer Storesund-brødrene.
Personlig konkurs
Så langt har omlag 150 personer gått den samme ruta før
dem, men de to guttene føler at
de er ute på et eventyr de sent
vil glemme. Den personlige økonomien til de to vil nok også
huske turen godt. Det koster
nemlig flesk å dra på en halvt
års fjelltur for byggmester Geir

Erik og sosionom Kjell Magne
Storesund. – Turen betyr at vi
er personlig konkurs, men dette
måtte vi bare gjøre. Vi har
mange gode sponsorer som har
hjulpet oss med gode avtaler for
kjøp av utstyr og sånt, men alt i
alt er dette økonomisk selvmord, sier de glade turgåerne.
Turen til Storesund-brødrene
har i tillegg et humanitært formål. Ulike firmaer betaler et
visst beløp for hver kilometer
som blir gått av de to. Til slutt
håper Kjell Magne og Geir Erik
at over 100 000 kroner går til et
ungdomsprosjekt i Øst-Afrika.
TOMMY JENSEN
tommyje@fremover.no
Tlf 76 95 00 00

«Turen betyr at vi er personlig konkurs, men dette
måtte vi bare gjøre»
Mye sjokolade
I påsken ble det flere gode
måltider hos trivelige hyttefolk
med utsøkte kjøttretter og cognac til kaffen etterpå. Men stort
sett klarer de seg selv på frysetørret mat og fisk de har fått
underveis. Men sjokolade er det
de spiser mest og oftest.

I NARVIK: Turgåerne har trivdes godt i Narvik og har spart opp
mye energi til turen videre.
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KNALLTØFT: Det går hardt ut over beina å gå i de ekstreme værforholdene som til tider råder i Nord-Norge. Du kan lese mer om ferden
deres på www.norgepaalangs.com
(Foto: Privat)

