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Åpning 

Kort åpning og presentasjon ved Grethe av foredragsholder, gjester og medlemmer. Grethe fortalte litt 

fra om zonta som ideell organisasjon, verdigrunnlag, prosjekt og hvem som har fått donasjoner fra 

klubben vår. Det nye styret har konstituert seg, og i styret har president Grethe med seg: Wenche 

Gjøsund, nestleder, Laila Nyland, sekretær, Ragnhild H Johannessen, kasserer og Lillian Refsnes, 

styremedlem.  

Spennende møte med Linda Bakken og opplevelser på Svaldbard 

Linda er født og oppvokst på gård på Tingvoll, utdannet flygeleder, 

arbeidet for Widerøe sitt kortbanenett i Nord-Norge og Svalbard, bl.a. i det 

lille forskersamfunnet i Ny-Ålesund. Linda er mye på tur, bl.a. til fangst-

stasjonen Mushamna i Woodfjorden, som sysselmannen på Svalbard låner 

ut til de som har lyst til å prøve det tradisjonelle fangstlivet et år. Fange 

rev, sel, rype og reinsdyr. Sammen med daværende kjæreste fikk hun 

innvilget overvintring på fangsthytten i 2008. Hun har både friluftslivut-

danning og erfaring, og hun har vokst opp med storviltjakt. Han 

er mekaniker med mange av de samme interessene, de utfyller hverandre. 

Og alt er fikset: verktøy, smør, mel, hermetikk, syltetøy, fløtepulver, 

eggepulver og makrell i tomat er kjøpt inn, nok for et helt år. Med seg på 

lasset har de også en stor metallkasse full av litteratur. Og de har våpen: 

vanlig hagle til rypejakt, pumpehagle til isbjørnbeskyttelse og rifle til jakt 

på reinsdyr og storkobbe. 

Etter installering ble hun forlatt av kjæresten og på venners venners marked 

fikk hun kontakt med en, og senere en til som ville være der i en måned 

eller to sammen med henne. I oktober-november-desember var det stengt 

for båt og for tidlig for scooter. Bortsett fra dagsbesøk var Linda stort sett 

alene de andre månedene. Linda måtte ofte ut for å se etter isbjørn. 

Geværet var bestandig klart. Ofte for jakt, men også for beskyttelse. Vi 

fikk se flere bilder av isbjørner som oppholdt seg nært hytten, og en klatret 

opp stigen for å nå i maten som hang til tørk. Hun var alene med hundene, 

som etter hvert ikke varslet når isbjørnene nærmet seg, de var blitt vant til 

dyrene, noe som kunne skape uro og frykt for å bli angrepet. Sysselmannen 

mente hun måtte ha forsterkninger, og en grønlandshund ankom sammen 

med hennes nye fangstkompanjong Narve Stubbråten Johansen, som 

kunne fangst. Linda sier det utfylte hverandre. 

For Linda ble mørketiden en veldig spesiell opplevelse. Natten ble til dag og dagen ble til natt. De 

skled inn i hverandre, og døgnfølelsen forsvant sakte men sikkert. Mørketiden på Mushamna var 

merkelig. Den handlet egentlig kun om å finne et motiv for å gå de to milene for å sjekke feller, og 
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dagene var ikke bestandig lystbetonte, det var skrekkelig vanskelig å holde 

styr på døgnet, forteller Linda. Det var nesten finere å være våken om 

natten. Etter hvert som dagslyset sagte men sikkert kom tilbake, så ble 

døgnrytmen normal. Det ble et kort 17-maitog i Mushamna. To ivrige 

trekkhunder i front, en ensom fangstkvinne i midten og en diltende 

grønlandshund bak. Jeg brukte dagen til vedhogst og kjøring av tømmer, 

selv om det neppe er «tillatt» på nasjonaldagen, sier Linda. Hun fikk langt 

mindre besøk enn hun hadde forventet, og året i fangsthytten forandret henne. Hun 

ble tryggere på seg selv og mer selektiv på det sosiale. Hun var eventyrlysten og 

satte seg mål som hun nådde. Linda var siste fangstkvinne på Mushamna. Etter en 

faglig vurdering av Sysselmannen på Svalbard ble det i 2013 slutt på 

overvintringsfangst i området.1 I dag bor Linda sammen med mann og to barn på 

Skåthaugen, Ålesund, og fagområdet er journalistikk, hun holder bl.a. foredrag om 

tiden på Svalbard. Vi retter en stor takk til Linda for hennes meget interessante og 

lærerike foredrag med lysbilder. Hun hadde også med seg 3 flotte, hvite, preparerte 

polarrever som er til salgs.  

Mat og drikke 

Grethe hadde dekket havets festbord, delikat og innbydende. Hovedretten var 

kreps og reker med salat, majones og hjemmelaget aioli, sammen med 

forfriskninger og hvitvin. Wenche og Lillian sto for deilig bløtkake og dessert. 

Sosialt og vinlotteri 

Praten gikk livlig, og alle gledet seg over å være sammen på denne måten. Laila 

sto for quiz og ekstra godteri som ble loddet ut sammen med vinlotteriet. 

Matpenger kr 1.300,- og vinlotteri kr 1.220,-. Vinnere av vinlotteri Solveig 

Homlong og Linda Bakken. Ekstrapremie v/Laila: Solveig H og Wenche G, 

samt Lindis og Linda (gjester). 

Kvelden ble avsluttet med kort brainstorming for neste års program. Alle medlemmer oppfordres til å 

sende inn 1-3 forslag til årsprogram til Laila. Slipp fantasien løs. 

 

Vi takker kveldens vertinne, Grethe for et fantastisk flott presidentens møte, og hun fikk overrakt en 

flaske vin med ekstra takk for innsatsen som president. 
 

Ragnhild 

referent 

                                                           
1 Kilder: Lindas egen beretning og intervju i High Forth News og KK 


