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VERMA: Denne gangen har Kortreist 
besøkt fjellguide, skimann og klatrer 
Tore Klokk på Villa Verma. Etter en 
trivelig lørdagskveld med fjellprat, 
innendørsklatring på loftet og god mat 
og drikke, brukte vi søndagen til en 
skitur fra Brøste over Brøstkampen, 
Borga og Alterhøa. Til slutt praktfull 
skikjøring ned Skaret og skogen til 
Verma. En skikkelig fjellskitur!

Fjellskitur. Borga med sine bratte 
skrenter minner så absolutt om ei borg 
sett fra Verma. Turen over hele fjellmas-
sivet består av flere fine skitopper på 
rekke og rad. En grei dagstur som gir 
mange fine opplevelser undervegs. Først 
en biltur opp til garden Brøste. Derfra ser 
vi rett opp på 1311 meter høye Brøst-
kampen. Turen opp dit går med rimelig 
stigning i sikksakk gjennom glissen skog 
opp til snaufjellet.

Et stykke under toppen blir vi tatt igjen 
av to lokale skifolk, Rune Olav Brøste og 
hans datter Karoline Mittet Brøste. De 
kommer i raske klyv oppover bakkene på 
sitt egnet «heimefjell». Når vi møtes, øser 
Rune Magne av lokalkunnskapene sine 
mens vi peker utover den enorme 
fjellheimen med topper på nesten 2000 
meter, og spør:

– Er det Putteggen og Karitinden vi ser 
der inne bak noen små skydotter?

– Ja, visst, Putteggen, Høgstolen og 
Karitinden. Og der, til høgre, ser du 
Høgtunga, svarer Rune Olav.

– Hvor er Benkehø?
– Der, til venstre for Karitind og Karihø. 

Videre ser du Nøre Glupen, Trollkyrkja, 
Søre Glupen og Storhø. Under oss ser vi 
Brøstdalen, Asbjørnsdalen, Rånåkollen 
og Bjorli, forteller Rune Olav.

Utsyn og utforkjøring. Vi fortsetter 
sammen opp mot Brøstkampen. Der snur 
Rune Olav og Karoline, mens Tore og jeg 
fortsetter fra topp til topp over punkt 
1326, Svartknarten (1434), Førholknarten 
(1528) og til slutt den høyeste toppen på 
Borga-massivet, 1573 meter høye 
Alterhøa. Undervegs mangler det ikke på 
utsyn mot fagre fjell i Romsdal, på 
Sunnmøre, i Lesja og Skjåk. I mylderet av 
fjell plukker vi ut Høgstolen i Norddal, 
Kalskråtind og Døntinden i Rauma og 
Vikesaksa i Nesset. Vi peker og snakker i 
munnen på hverandre. Dette er stort!

– Nå står det aller beste igjen, sier Tore 
med et bredt smil om munnen.

 Dermed river vi av fellene og starter en 
sammenhengende skikjøring fra toppen 
av Alterhøa og ned til Verma. 1200 

høydemeter på perfekt skare med litt 
nysnø på toppen. Først snaufjell, deretter 
skogskjøring med stort sett rimelig 
bratthet.

Villa Verma. Vel tilbake på Villa Verma 
disker Tore Klokk opp med kaffe og 
nystekte vafler, mens jeg graver og spør 
om hans eventyrlige liv, om planene for 
Villa Verma og om ideer han har for å vise 
fram og tilby aktiviteter og turer i den 
ville og varierte naturen på Verma.

– Jeg kjøpte dette huset i 2012, og har 
brukt mye tid og penger på å pusse det 
opp. Jeg bor her selv i perioder, men har 
også leilighet i Ålesund der jeg kommer 
fra. Her er det god plass til overnatting, 
kjøkken, bad og trivelige stuer for cirka 8 
personer. Oppe i øverste etasje har jeg 
bygget en innendørs klatrevegg med 
utfordringer for alle nivå. Planen er at 
Villa Verma skal være et sted å overnatte 
for folk som leier meg som guide for 
klatreturer, skiturer, isklatring, sykkel-
turer og andre aktiviteter og turer i 
Romsdal med omegn. Det er også mulig 
for grupper eller familier som vil 
organisere sine egne aktiviteter og turer å 
leie Villa Verma for langhelger eller ei 
uke, sier Tore.

Han har stor tro på et nytt prosjekt som 

han har kalt «Seven Summits Romsdal». 
– Det vil si at ei gruppe på inntil fire 

personer kan bo på Villa Verma ei uke og 
bli med på alle de sju «Fjellkonge/
Fjelldronning-toppene» i løpet av sju 
dager: Romsdalshorn, Store Vengetind, 
Kvanndalstind, Store Trolltind, Kongen, 
Dronninga og Juratind. Et opplegg for 
spesielt interesserte folk, som selvsagt 
må være i god fysisk form. Det blir seks 
turdager og en hviledag. Kongen og Dron-
ninga tar vi på en dag, forteller Tore.

Eventyrlig liv. Tore Klokk har fylt sitt 
49-årige liv med friluftsliv i tillegg til 
jobbing med tilkomstteknikk. Han var en 
av pionerene ved oppstart av Aak 
Fjellsportsenter og Aak på Åndalsnes, og 
var ansatt der i 15 år. Nå jobber han i sine 
egne firma både som tilkomsttekniker og 
som guide. Han driver med klatring, 
skiturer, skikjøring, padling, sykling og 
ikke minst har han vært på mange 
eventyrlige turer og ekspedisjoner til 
fjerne himmelstrøk, blant annet Denali, 
Shivling, Cho Oyo og et forsøk på 
Vesteggen på Mount Everest i 1994. Han 
har klatret i Romsdal, på Sunnmøre, i 
Nord-Norge og i Alpene. I Romsdal var 
han blant annet med på første vinterbe-
stigning av Mongejura sammen med Ole 

Utsyn: Er det Putteggen og Karitind vi ser der inne? Tore Klokk peker og spør. Snart blir vi tatt igjen av de lokale skiløperne Karoline og Rune Olav Brøste. Da får vi svar. Visst er det Høgtunga, Putteggen, Høgstolen, 
Karitind, Benkehø, Trollkyrkja og Storhø. Store fjell! Skituren over Borga-massivet, fra Brøste over Brøstkampen til Alterhøa, og til slutt en flott nedkjøring til Verma, er en skikkelig fjellskitur. ALLE FOTO: IVER GJELSTENLI

Opplev vinterlige Verma!
En skitur fra Brøste til Verma gir deg den 
store fjellfølelsen. Kortreist tok turen med 
Tore Klokk fra Villa Verma som veiviser.


