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Du bestemte deg tidlig for hva du ville bli?
 - Som et resultat av en viss naivitet kombinert med
at min mor som ikke fortalte meg at det kanskje
fantes begrensninger, hadde jeg tro på at man kunne
bli hva man ville. Og jeg hadde bestemt meg for å
bli flykaptein.

Er synet på kvinnelige flykapteiner i dag
likestilt med menn, eller henger fortsatt noen
etter?
- Jeg blir respektert, og har «satt meg» innen
luftfart, men det er daglig noen som kommenterer
at det er en kvinne som sitter i cockpit. Det sier i
grunnen svært mye om at likestillingen ikke er der
det er selvfølgelig at den er. Det er et høyt
testosteronnivå i mannsdominerte yrker, og i
samfunnet vårt kvoterer menn helt naturlig andre
menn. En mann som bryter dette mønsteret og sier

Yrke:
Flykaptein i SAS
Braathens og
foredragsholder.
Født:
Drammen.
Bor:
Lunner i Oppland.
Sivilstand:
Bor alene.
På fritiden:
Turer i frisk luft.

Sigrid HammerSigrid HammerSigrid HammerSigrid HammerSigrid Hammer

Når Sigrid Hammer som ungjente ble spurt om hva hun ville bli, svarte
hun påståelig; Sjøkaptein, statsminister eller flykaptein.
– Hun ble det siste. Hun er Norges første kvinnelige flykaptein på større
passasjerfly i sivil luftfart. Hun var Braathens første kvinnelige flykaptein.
Hun har erfaring som en av verdens få kvinnelige flygesjefer, og var
direktør i Braathens fra 1999 til 2002. Hammer holder engasjerende
foredrag i hele landet, og kanskje er det henne du bør ringe neste gang
din bedrift trenger et løft. At man når sine mål med motivasjon og rett
innstilling er denne kvinnen et levende eksempel på!

at det trenges kvinner, er egentlig modig. De
kvinnene i samfunnet vårt som er i posisjoner som
gjør at de blir lyttet til i media, burde benyttet
anledningen til å bidra til en raskere vei til full
likestilling av kvinner og menn. Når vakre kvinner
med makt fremstår fjollete, bidrar det ikke akkurat
til å få fjernet «blondinestempelet.»

Du holder også foredrag for næringslivet, og
har fått glimrende kritikker. Hvilke foredrag har
du?
- Jeg har tre forskjellige foredrag: Hvordan overleve
som kvinne når du velger utradisjonelt, Kvinner i
lederstillinger, og Motivasjon til å våge -
måloppnåelse og raushet. Det gleder meg å få
tilbakemeldinger på at foredragene gir resultater i
at folk har våget å oppnå drømmene sine.

Er samfunnet fortsatt opptatt av at vi skal være
tradisjonelle og ikke skille oss ut?
Vi skal presses inn i små former, og helst være
prikk lik alle andre. Det er mange som prøver å
knekke den som er annerledes og tar andre valg i
livet enn det store flertallet. Vi er negative i stedet
for positivt nysgjerrige over for de som er
utradisjonelle. Vi burde hatt en større toleranse for
ulikheter.

Du er også svært aktiv på fritiden?
Ja, å være ute i frisk luft er like viktig og naturlig
for meg som å pusse tennene. Jeg har hatt noen
turer og ekspedisjoner til steder som Svalbard,
Nepal, Killimanjaro (5900 moh), Mongolia, Sibir og
Aconcagua (7000 moh)
 I mai 2005 var jeg i Nepal. Målet for turen var å
bestige Mount Everest (8800moh) fra Tibet. Etter
tre forsøk måtte jeg snu på 8500 meter. Dårlig vær,
mangel på surstoff og etter hvert krefter resulterte
i at jeg ikke kom opp på toppen. I november i fjor
klatret jeg Ama Dablam. Ama Dablam er en av de

“Det er kun
lodotter som
kommer av seg selv.
Alt annet må du
jobbe for...
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VESTNESVESTNES

www.vestnes.kommune.no
Telefon: 71 18 40 00   Telefax:71 18 40 01

Med plassering midt i fylket, er Vestnes kommune ein god plass
for etablering av næringsverksemder. Med livskraftige bygder,

eit moderne sentrum, og gode lokalmiljø, er det  lagt
godt til rette for at du skal trivast.

Vi tilrettelegg næringsareal etter dine behov.

ÅLESUND
45 min med bil

Molde
35 min med ferge, eller
20 min med hurtigbåt

Kristiansund
90 min med
ferge og bil

Vestnes kommune spelar på lag med næringslivet!Vestnes kommune spelar på lag med næringslivet!

mest majestetiske, vakre og spektakulære fjell i
Everest regionen. Ama Dablam er et klatreteknisk
svært vanskelig fjell, og blir av lokalbefolkningen
kalt for «mors bryst».

Dette er vel noe ekstremt selv om det er bra med
frisk luft?! Og langt fra ufarlig!
Det er farlig. 10% omkommer. På ekspedisjonen
på Mount Everest i 2005 var det tre som døde. Jeg
klarte meg heldigvis, men hadde for lite surstoff,
og måtte gå fra 8500 moh til 8300 moh uten nok
surstoff. Det er med livet som innsats man gjør
dette, men det er en utrolig opplevelse. Noen dager
før jeg skulle starte mot toppen av Ama Dablam
sist november, skjedde det tragiske at seks klatrere
omkom. To svensker, en brite, og tre fra Nepal.
Dette var tidlig om morgenen kl 0530 at det gikk et
ras på «hi camp» altså camp 3. Hele campen raste
ut, og tok med seg alle i døden. Det medførte
selvsagt at jeg ikke våget å overnatte på camp 3.
Jeg startet mot toppen fra camp 2, 6200 meter kl
0100 om natten, og var tilbake til camp 2 kl 1800
samme kveld. Altså klatring, tildels isklatring i 17
timer. Jeg klatret sammen med en klatrevenn fra
Nepal, Tshering Pande Bhote, og vi oppholdt oss
en tid på camp 3, i en forsøk på å finne spor av de
savnede. Vi fant noe klatreutstyr, og spor av det
som engang hadde vært en teltplass. Været var
strålende, men isende kaldt. Spesielt ved passering
av camp 3. Temperatur rundt -15 C, sterk vind opp
mot 30 til 40 kts, og iskorn som ble virvlet opp i den
sterke vinden, ga oss noen ekstra utfordringer.

Har du kommet fra klatreturene uten skade?
Jeg pådro meg noen stygge frostskader på turen i
november, og mister kanskje noen fingrer, men det
var likevel en flott tur og en fantastisk opplevelse.

Får din mor sove om natten når du begir deg ut
på slike ekspedisjoner?
Min mor synes det er kjempespennende at jeg får
oppleve dette, og ønsket meg god tur. Hun skulle
nok ønske hun selv hadde hatt mulighet til å ha
opplevd noe som dette. Hun hadde også lyst å bli
flykaptein da hun var ung, men forholdene var mye
verre den gangen. Jeg har på en måte forlenget
hennes drømmer, og det er hun veldig stolt og glad
for.

Når du opplever naturkreftene så sterkt og er
til de grader langt borte fra «en travel hverdag».
Blir dette svært store kontraster?
Vi har det så godt at vi sløser enormt. Vi bygger
hytter som er større enn eneboliger, vi skal helst ha
båter, biler og campingvogner i tillegg, av beste sort.
Har vi egentlig bruk for alt vi ønsker oss? Dette
sier jeg ikke av misunnelse, men jeg tror vi «mister
noe på veien» i vår iver i å skaffe oss det meste. Vi
bruker kanskje mer av fritiden vår på å vedlikeholde
alt vi eier, enn å bruke fritiden på å slappe av og
virkelig nyte livet. Vi er privilegert som bor i et rikt
land med mye velstand, men vi må være jordnære
nok til å forstå hva som virkelig gir et rikt liv.
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Tone Rogne

Liv Ingrid Øverås
Aut. Regnskapsfører.

Stor etterspørsel gjør at vi øker
kapasiteten, og  kan derfor tilby
enda flere kunder våre tjenester.

Du finner kontoret
midt i Vestnes sentrum,
i Rehuabygget, 3. etasje.

www.exacte.no


