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Ei uke i klassisk stil

gjennom verdens fineste

campingplass.

Henrik Teigøyen

Enkelte mente vi hadde sett for mye av Lars
Monsens tv-serier, eller lest bøkene til
Helge Ingstad en gang for mye. Vi tok
ordene til forbildene våre på alvor. Det nye
året 2009 var ikke mer enn et par dager
gammelt da Håkon Johan Brandvold,
Martin Madshus Sandbakken og jeg dro
med oss hver vår pulk fra Høvringen og inn
i mot Rondane. I løpet av jula hadde vi fått
det vi trengte av mat og drikke – nå ville vi
klatre oppover behovspyramiden. Siden vi
ikke var riktig voksne, var det en spenning i
å prøve ut turutstyret vi hadde fått i julega-
ve.

Den første strekningen gikk seigt.
Proviant, telt og drivstoff for sju dager gjor-
de pulkene tunge. Ingen av oss hadde brukt
jula til å dra etter oss bildekk, slik

Lørdagsrevyen alltid presenterte polfarer-
nes forberedelser. Den første natta i teltet
hengte vi opp de hjemmelagde lefsene og
sokkene i teltet. Kontrasten mellom de stiv-
frosne lefsene og de dampende, svette ull-
sokkene var grotesk, men man kan ikke
være jålete når man er på tur.

Den kvelden krøp vi i posene og forsøk-
te å brette ut kartet over Rondane. Håkon
foreleste og hadde bytta ut pekestokken
med en kniv. Han pekte på hvor vi befant
oss og repeterte høydekurver og kompass-
kurs. Han hadde en behagelig måte å lære
fra seg på, og han klarte å fange vår opp-
merksomhet på en mer effektiv måte enn
mange med langt flere studiepoeng i peda-
gogikk. Håkon gjorde alt skikkelig, helt fra
han lærte meg å stappe soveposen i trekket,
fra de første spede turene våre, tjue minutter
unna hytta. Han var typen som aldri fargela
utenfor strekene på barneskolen, og som
den dag i dag står på eksamen på første for-
søk. Martin og jeg takket for forelesningen
med å lære han to nye kortspill – nå kunne
han i alt tre.

Det nærmeste vi kom et dramatisk høy-
depunkt var da draget til Martins pulk røk.

Før Martin rakk å reagere skjøt pulken fart
den bakken vi nettopp hadde slitt oss opp. I
bunnen av dalen gjorde den et hopp, før den
landa mykt i snøen. Martin viste oss et stort
repertoar av banneord, og Håkon og jeg
vurderte å sende med brev hjem til de fore-
satte.

De to pulkene til Håkon og meg var av
nyere modeller. I enden av skroget sto nett-
adressa til produsenten. Martin gikk bakerst
og så på denne reklamen i timevis, og vi
hadde vansker med å se for oss en mer vel-
lykka plassering av reklame.

Noen glipptak senere kom vi fram til
Dørålvatnet, hvor det stod et punkt på
kartet. Vi fant en spade festa til pipa, og
gravde oss ned til døra. Steinhytta hadde det
aller nødvendigste. Tre køyer, to kokeplater,
en ovn og ei hyttebok. Hytta lå nær vatnet.
Behagelig, med tanke på at isfiske kunne
være bitende i januar. 

En av dagene i romjula hadde vi handla
inn pilkeutstyr. Kjell på G-Sport lovte oss at
”denna e verdens best” og overbeviste oss
om at ”denna må e snart bestille mer tå”,
mens han proppa oss med tips. Han holdt
ord! Vi dro opp fisk like lett som om det
skulle vært fra frysedisken på Rema 1000.
Men ikke i samme dimensjon, naturligvis…
Da vi kom innomhus igjen, skar Håkon
store terninger av margarin som freste i
panna – og forsvarte den drøye smørklad-
dene med at vi trengte fett for å holde ut ski-
turene. Aurene krummet seg etter hvert i
panna, og vi kunne strekke oss så lange vi
var i køyene.

Dagen etter trakk vi ut antenna til lom-

Tre i Rondane 
- ved en av dem
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