
Bokanmeldelse av Nils Faarlunds bok:

Friluftsliv - en dannelsesreise
Nils Faarlund er norsk friluftslivs “grand old man”. Han startet Norsk Høgfjellsskole i 
Hemsedal i 1967, og etablerte friluftsliv som høgskolestudium ved Norges 
idrettshøgskole i 1972. Nå har han skrevet boka “Friluftsliv en dannelsesreise”, og 
vi har tatt en nærmere titt.

Av Lars Verket

Nils Faarlund var en av de fire som 
grunnla økofilosofien i Norge på 
slutten av 60-tallet og gjennom 70-
tallet. Sammen med Arne Næss, 
Sigmund Sætreng-Kvaløy og Peter 
Wessel Zappfe. De tre andre er 
dessverre gått bort, og de har 
etterlatt seg mange skriftlige 
godbiter. Noe av Nils Faarlunds 
forfatterskap er tidligere publisert 
på naturliv.no. Ljå forlag har tatt på 
seg ansvaret for å gi ut hans nye 
bok, og den er laget i Faarlunds 
ånd - enkel og stilfull.

Boka starter med 10 bilder i svart/
hvitt fra Faarlunds friluftsliv. Så får 
vi være med på Faarlunds 
friluftsliv, og det skiller seg i 
økende grad fra undervisningen i 
friluftsliv dagens høgskoler og 
universiteter. For Faarlund handler 
friluftsliv om verdier og ferd etter 
evne, mens det jo ellers blir mer og 
mer oppmerksomhet på penger/
guiding og prestasjoner.

Faarlund er viden kjent for sitt 
antrekk i naturvennlige materialer, 
og det er ingen overraskelse at 
dette også er viet god plass i boka. 
Her slås det et slag for treski, ull 
og økologisk bomull, bomullstelt, 
spritbrenner (ikke fossilt 
brennstoff) og kjennskap fremfor 
kunnskap. Mønstergjenkjenning 
fremfor regeltenkning. Ferdsel med 
“kjøl og ror” (verdier) fremfor 
hodeløst prestasjonsjag.

I boka går han igjennom mange tematikker, og den kan godt leses som en håndbok. Fra ferdrådet 
ved turens start, via naturkjennskap, værkjennskap, fjellgrunnskjennskap, is/snøkjennskap, valg av 

http://naturliv.no


klær, fottøy, mat, drikke, og over til å søke ly, om orientering, nyttige redskaper og en naturvennlig 
utstyrsliste.

Innimellom “smeller han av” noen Faarlundske uttrykk som helt klart er med på å krydre teksten. 
For eksempel skriver han om moderne toppturutstyr: “utviklingen av “oljebrønner” til langt opp på 
leggen og “fete” former for glidutstyr på snø”. Han har et rikt ordforråd (se link nederst i artikkelen), 
og vil ikke snakke om pudder-snø. Pudder er noe damer bruker i ansiktet. Liggeunderlag i 
plastmateriale kalles “oljeflak”, men i utstyrslisten til slutt sverker han til oppblåsbare liggeunderlag. 
Faarlund er vel av de som har anstrengt seg til det ytterste for å “holde sin sti ren”, men også han 
må jo gå på sti innimelllom.

Selv om Faarlunds tanker kan virke provoserende på noen, så skal vi jammen være glad for at 
noen holder verdier høyt i friluftslivet. Som tenker etter hva slags økologisk fotavtrykk vi setter. 
Venner av naturen setter pris på naturens egenverdi, og ser den ikke bare som lekegrind for oss 
mennesker. Den er selve forutsetningen for livet.

I tillegg til egne språkblomster har Faarlund trukket veksler på Einstein, Næss, Thoreau m.fl. for å 
belyse sine synspunkter. Vi her i naturliv.no håper virkelig at norske høgskoler og universiteter ser 
verdien av denne dannelsesreisen, og at studentene fortsatt får gleden av å se friluftslivet i sin fulle 
bredde. Boken til Faarlund anbefales på det varmeste!

—————————————00000———————————————

Om Faarlunds ord og uttrykk, se Petter Erik Leirhaugs hovedoppgave: “Friluftsliv i Nils Faarlunds 
tekster” - http://naturliv.no/leirhaug/ho_faarlund.pdf

Se også klassikeren Faarlund skrev i 1973 som kompendie: Friluftsliv - Hva Hvorfor Hvordan
http://naturliv.no/faarlund/hva%20-%20hvorfor%20-%20hvordan.pdf

Du finner også et lite utvalg av artikler av Nils Faarlund på www.naturliv.no
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