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Sherpaer bygger steintrapp
per i rekordfart
• 6-700 trappetrinn er ferdige før Midsundfestivalen i neste uke - neste år skal prosjektet til 7-8 millioner være ferdigstilt
MIDSUND

– Dette er den beste tilgangen på stein vi noen gang
har opplevd i Norge.
Sier en kvartett av sherpaer fra
Nepal som i sommer skal gjøre
ferdig første etappe av en natursti i form av steintrapper opp til
Midsundhornet. Det er fjellet
du kan se rett ovenfor sentrum
i Midsund på Oterøya ved
Romsdalskysten.
De fire sherpaene kommer fra
landsbyen Khunde, der det til
daglig bor 350 mennesker fordelt på rundt 75 hus.
De fire som er engasjert av
firmaet Stibyggeren (drevet av
Geirr Vetti fra Sogn), har solid
erfaring fra lignende prosjekt.
– Den mest rutinerte og den
sterkeste sherpaen er Lhakpa
Tamang. Han er med på sitt
femte oppdrag i Norge og har
vært med på å bygge trapper
både i Geiranger, på Åndalsnes
samt ved Preikestolen i Rogaland. Han bærer faktisk en stein
på 300 kilo på ryggen, utrolig
imponerende, sier Kolbjørn Ove
Stølen.
Stølen er prosjektleder på
vegne av Midsund Idrettslag,
som er ansvarlig for å bygge en
tursti opp til flere av fjellene i
Midsund kommune.

FALSKNERI: Nettverket av vinningskriminelle har kjøpt klokker og varer
med falske kredittkort for nær 47 millionar kroner. FOTO: NTB SCANPIX

Internasjonalt nettverk
av kriminelle arrestert
KREDITTKORT
Vinningsgruppa i Oslo politidistrikt har i samarbeid med Europol felt eit omfattande
internasjonalt nettverk av vinningskriminelle. Til saman er
105 personar arresterte.
– Hittil er 105 arresterte, blant
desse 29 personar i Malaysia og
76 i Europa. Fleire av dei arresterte er bakmenn i eit svært
organisert nettverk med hovudsete i England, seier politioverbetjent Morten Drægni, som er
fagansvarleg for skimming og
ID-tjuveri i eininga Vinningsgruppa Sentrum i Oslo politidistrikt til NTB.
Forutan Malaysia har etterforskinga gått føre seg i 14 europeiske land.
Nettverket, som av politiet
blir kalla «one day shoppers»,
har nytta falske kredittkort for å
kjøpe forbruksartiklar til nær 47
millionar kroner i Noreg og
Europa. Deretter har medlem-

Døgnpris 30.000 kroner. –

Neste helg skal vi arrangere
Midsundfestivalen der det blant
annet skal være den årlige triatlonkonkurransen som går søndag 17. juli. Til da vil om lag
650–700 trinn være ferdigstilt
av de fire sherpaene som er i
sving hos oss. De skal jobbe
fram til oktober, såframt vi har
økonomiske midler til å holde
de i arbeid. Døgnprisen for jobben ligger på 30.000 kroner, kan
Stølen fortelle.
Om et prosjekt som har en
totalpris på 6–8 millioner kroner og skal stå ferdig i løpet av
2017.
– Du kan si vi har fire etapper
i vårt prosjekt; det første er opp
til Midsundhornet og Digergubben, det vil si mellom 12–1400
trappetrinn skal bygges her. Det
andre trinnet er å fullføre stien
opp til Rørsethornet, det flotteste utsiktspunktet i kommunen. Så har vi også planer om å
ruste opp Kløvstien i Blø (på
Midøya), mens fjerde og siste
etappe er å lage en såkalt «Via
Ferrata» opp fjellet Aksla som
ligger rett ovenfor idrettshallen
i Midsund. Dette blir en «lightversjon» av den som finnes i
Loen i Stryn, forklarer Kolbjørn
Ove Stølen.
Han har måttet skippe ferien
sin i år. All fritid går med til å
holde i gang prosjektet rundt
trappene opp på fjellet.
– Det er et stort økonomisk
løft for et lite idrettslag. Vi søker
om pengestøtte fra alle mulige
hold, det være seg en rekke stiftelser som Gjensidigestiftelsen,
Extra-stiftelsen, Fylkesmannen,
Miljødirektoratet, Innovasjon
Norge, EU-midler (!), det lokale

mene dratt tilbake til England
for å selje varene, ifølgje Europol.
– I aksjonar har det blitt funne
til saman 3.000 kopierte kredittkort, fleire falske pass, smykke
og kontantar. Det er også tatt
ned to ulovlege produksjonsstader for kredittkort i Malaysia,
forklarer Drægni.
Bakgrunn for Noregs samarbeid med Europol er Vinningsgruppas arrestasjonar av seks
britiske statsborgarar i Oslo
sentrum i desember i fjor.
– Britane handla klokker for
fleire hundre tusen kroner på
kopierte kredittkort. Saman
med Europol fann vi ut at dette
har gått føre seg i fleire europeiske land og vi har bidratt
vidare i samarbeidet som har
resultert i arrestasjonar, seier
Drægni.
Politiet ønskjer ikkje å kommentere om det kjem til å bli
fleire arrestasjonar. NPK

Kakekaster anker trolig
DOM

HUMØR: De fire sherpaene fra Nepal skal ferdigstille rundt 1400 trinn opp til Midsundhornet dette året. Før trialtlonløpet i Midsund neste søndag skal rundt 650
0 trappetrinn i retning Digergubbwen vært ferdige. Sherpaene er fra venstre: Tashi (27), Da (42), Lhakpa Sherpa (33) og
Lhakpa Tamang (44). Sistnevnte er den meste rutinerte av de fire, han er på sitt femte oppdrag med legging av steintrapper i Norge. De står sammen med prosje
ektleder Kolbjørn Ove Stølen i Midsund IL. ALLE FOTO: JARLE MORDAL

næringslivet i Midsund, samt
enkeltpersoner. Blant annet
har vi et tilbud om at hver
enkelt kan kjøpe seg et trappetrinn som de «eier», sier
Stølen med et smil. Prisen pr.
trinn blir en tusenlapp.
For å få prosjektet i land er
støtten fra Norsk Tipping helt
avgjørende.
– Tippemidlene utgjør rundt
50 prosent. Sjøl om vi har fire
sherpaer som gjør den store
jobben, har det også vært nedlagt mange dugnadstimer fra
medlemmer i idrettslaget, sier
Stølen videre.

FAKTA
• Midsund Idrettslag er i
gang med et meget
spennende prosjekt der fire
sherpaer fra Nepal bygger
steintrapper opp mot
fjellene Digergubben og
Midsundhornet.
• 650–700 steintrapper blir
ferdigstilt innen Midsund
Triatlon neste søndag.
• Prosjektet har en prislapp
på 6–8 millioner og skal så
ferdig i iøpet av 2017.
Prosjektleder er Kolbjørn
Ove Stølen.

–Det er et stort
økonomisk løft for
et lite idrettslag.
Vi søker om pengestøtte fra alle
mulige hold
KOLBJØRN OVE STØLEN

Stor interesse. Han merker at
FLOTT UTSIKT: Sherpaene fra Nepal er allerede en måned foran skjema
siden de har god tilgang av gunstige steinheller i fjellet ovenfor Midsund
sentrum. Det er også fløyet inn stein med helikopter.

interessen for prosjektet er
stor.
– Vi har allerede hatt turister
som kommer med båt og
ankrer opp hos Midsund

Marina. De har forbedret sine
fasiliteter. I det hele er det
mange som spør om vårt prosjekt. Dette tror jeg blir en stor
suksess, sier en aldri hvilende
Kolbjørn Ove Stølen.
Han vektlegger også at det er
viktig for dem som utbygger å
vite at sherpaene får sårt tiltrengte lønninger å ta med seg
hjem til sin lille landsby. Som
langfredag 2014 mistet 15 av
sine sherpaer som var guider
ved en isbre. Da gikk det et ras
og alle de 15 omkom.
Ni årslønninger. – Hos oss tje-

ner hver av de fire ni årslønninger så lenge de er i jobb. Vi
er glade over å kunne gi noe
tilbake til dette lille lokalsamfunnet i landsbyen Khunde.
Som ligger oppe på 3940 meter
over havet, sier Stølen.

– Savner dere ikke familien
hjemme i Nepal?
– Det går bra, vi snakker med
dem daglig via Messenger på
internett, forklarer yngstemann, Tashi.
27-åringen er den eneste av
de fire sherpaene som har vært
på toppen av verdens høyeste
fjell; Mount Everest (8848
meter over havet). Han bisto
en canadisk klatrer for seks år
siden, da Tashi var 21 år.
– Vi har det veldig fint her i
Midsund, sier kvartetten av
sherpaer som gjør seg godt
forstått på engelsk.
JARLE MORDAL

jarle.mordal@smp.no

En britisk kvinne er dømt til 45
dagers ubetinget fengsel for å ha
kastet kake på likestillingsminister Solveig Horne (Frp)
under Pride-paraden i Oslo.
Hun kommer trolig til å anke
dommen.
Kakekastingen skjedde under
Oslo Pride-paraden 25. juni i år,
og fredag falt dommen i Oslo
tingrett.
Den 22 år gamle britiske kvinnen nektet straffskyld på alle
tiltalepunkter og nektet å forklare seg i retten.
I dommen understrekes det at
retten ikke er i tvil om at det var
den britiske kvinnen som kastet
kaka, som besto av barberskum.
Den slår også fast at hun visste
at Horne er statsråd og at Horne

ble angrepet fordi hun har
denne stillingen.
– Retten er ikke i tvil om at
handlingen voldte fare for at
Horne ble hindret eller påvirket
i sin virksomhet som statsråd.
Den mest sannsynlige konsekvensen av angrepet var at
Horne i det minste ville ta en
pause fra sin deltakelse i folketoget noen minutter, mens hun
fikk vasket bort det hun var tilgriset med, og mens det ble
vurdert om dette var noe skadelig, skriver tingrettsdommer
Hans-Christian Ingebrigtsen.
22-åringen var forberedt på at
det var en stor mulighet for at
retten ville finne henne skyldig,
opplyser forsvareren, advokatfullmektig Kaja de Vibe Malling,
til NTB.
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