2.200 km for klimaet

Normann Natland startet
søndag den lange sykkelturen
fra Alta til Bergen. For framtidens generasjoner.

Normann Natland fikk følge av blant andre Nina Østlyngen (t.h) og Marit Bjerkeng ut til Kåfjord da han startet
fra Nordlyskatedralen klokken 10.00 søndag formiddag.
Nå venter 2.200 kilometer på sykkel. Til venstre Edit og
Herman Ramberg. (Foto: Dennis Bjerring)

Av Dennis Bjerring
dennis@altaposten.no

– Jeg ser på det som skjer med bekymring
over at barnebarna mine kan ha en helt annen verden å vokse opp i enn det vi gjorde,
sier Normann Natland.
55 dager på sykkelen, for klimaet. Det er
realiteten Natland nå skal gjennom når han
sykler fra Alta til Bergen for å sette fokus på
økende klimaproblemer.
– Hvis våre barnebarn skal få oppleve den
samme naturen som vi har gjort, må vi gjøre
noe med klimaavtrykkene våre, slår han fast.
Seks mil om dagen
Søndag startet Natland, med godt selskap
fra flere spreke syklister som ble med ut til
Kvenvik og Kåfjord, på den lange turen mot
Bergen. Planen er å gjøre unna rundt seks
mil hver dag.
– Jeg har syklet Nordkapp til Bodø før,
men aldri så langt som dette. Det blir noen
opphold i blant annet Sortland, Kabelvåg og
Trondheim hvor vi håper at dette kan være
med på å øke fokuset på hvilken natur vi lar
neste generasjon overta etter oss.
Han er sammen med de andre syklistene med i Besteforeldrenes Klimaaksjon, en
tverrpolitisk organisasjon som vil motvirke
menneskeskapt global oppvarming.
Natland mener besteforeldre kan gå inn som
gode eksempler for sine barnebarn i hvordan
man kan og bør ta vare på naturen rundt seg.
Reise i livet
– Jeg har hatt det jeg kaller en reise i livet.
Siden januar har jeg vært i Finnmark og har
fått oppleve mørkets overgang til lyset. Naturen her oppe er mye vakrere og renere enn

det jeg opplever på vestlandet. Gjør vi ingenting med klimaet vil det bli varmere, det
fører til blant annet migrasjon av store folkegrupper, som mister sine hjem, påpeker han.
Selv sier den ivrige syklisten at han tenker
mye over hvilken verden han lar barnebarna
overta når de nå vokser opp. Nå er han glad
for at flere tar til ordet og prøver å gjøre noe
med situasjonen.
– Vi i BKA ønsker å bli hørt. Mitt utgangspunkt for denne sykkelturen er at vi forhåpentligvis kan skape litt blest rundt saken
å få flere med på laget. Min drøm er at det
vil være et par hundre stykker som sykler
sammen med meg inn i Bergen når jeg kommer frem, og at barna da skal komme først
som et symbol på at vi støtter de.

Alle har et ansvar
Natland mener vi ikke kan støtte oss på politikerne alene for å gjøre jobben og at alle er
ansvarlig for hvilket klima de etterlater seg.
– Målet vårt er å redusere vårt klimaavtrykk og det er vi alle og enhver ansvarlige
for å hjelpe til med.

En annen som er opptatt av klimaet, men
som lot sykkelen bli hjemme i dag er Ola
Sletvold. Han kaller klimaendringene i hans
levetid for håpløs.
– Det er nesten litt makabert å si det, men
man skal være glad man slipper å leve så lenge til. Ungdommen kommer nok til å oppleve litt av hvert.
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Familien fikk litt av en overraskelse på hytta i Silis.
Natt til lørdag har noen stjålet skiltene på bilen til Annie
Wold Heitmann, en Ford Edge.
– Noen «artigkara» har vært
i Silis og knabba skiltene på
bilen, skriver familien på Facebook. Sannsynligvis har det
skjedd i løpet av natt til fredag.
– Om noen ser skiltplatene
med ZT 52603 på en annen bil,
må de bare ta kontakt med meg
eller politiet, så vi kommer oss
hjem, er anmodningen fra Jørn
Tormod Heitmann.

Aksjonerer for barnebarna
Marit Bjerkeng er en av de som ble med på
turen ut til Kvenvik søndag formiddag. Hun
har vært opptatt av miljøet hele livet.
– Vi ønsket å starte opp et lokallag i mars,
men så fikk vi koronapandemien som satte
en stopper for det. Vi håper på litt blest rundt
dette, sier hun, og legger til at gjengen skal få
til noen aksjoner i løpet av sommeren.
Nina Østlyngen nølte heller ikke med å
kaste seg på sykkelen da Natland startet ut
fra Alta.
– Vi skal aksjonere for våre barnebarn og
hvilken verden de overtar. Den verden vi
nå etterlater til dem, er ikke noe vi er veldig
stolte av.

VÆRET I MORGEN
Soloppgang 01:47:05
Solnedgang 23:07:19
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Hammerfest
Skyet, 0 mm
Vest-nordvest
Liten kuling 12.9 m/s

0
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Skaidi

Lett snø, 0.8 mm
Vest-nordvest
Liten kuling 11.8 m/s
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PÅ TRÅDEN

– Smittevern
gjelder fortsatt
Anna Nyvoll vil minne folk på
at smittevernreglene fortsatt
gjelder. Hun opplever at enkelte kommer vel nær henne
i butikkene, og registrerer at
ikke alle er nøye med hånddesinfeksjon før de går inn i
butikken. Som en av mange
i risikogruppen vil hun helst
unngå å bli smittet.
– Selv om vi ikke har registrert smitte akkurat nå, må vi
fortsette å sprite fingrene og
holde avstand. Vi kan fortsatt
bli smittet, sier hun.

Sola står over
horisonten
hele døgnet

Øksfjord

Alta
Skyet, 0 mm
Vest-nordvest
Frisk bris 9.9 m/s
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De 3 påfølgende dagene i Alta
Onsdag
Klarvær, 0 mm
Sør-sørvest 5.6 m/s
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Torsdag
Skyet, 0 mm
Nord-nordvest 4.1 m/s
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Suolovuopmi
Delvis skyet, 0 mm
Vest-nordvest
Frisk bris 8.9 m/s

Fredag
Delvis skyet, 0 mm
Sør 3.6 m/s
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Kautokeino
Grunnlagsdata fra Kartverket sjødivisjonen.
Gjengitt med tillatelse 13/G713
Værvarsel fra yr.no, levert av
Meteorologisk institutt og NRK

Delvis skyet, 0 mm
Vest-nordvest
Laber bris 7.1 m/s

