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meradioen og surra den inn med stål-
tråd og fikk inn resten av verden. Vi
gjorde som gamle folk, hysja på hver-
andre under værmeldingene og spissa
ører. Vi lot det gå konkurranse i å gjet-
te riktig artist til musikken som spiltes,
og det ble en høytidelig konkurranse.
Da Roy Orbison sang en låt for de
ensomme, røpet Martin at han hadde
vært på en konsert med han. Håkon så
på meg med store øyne. Begge vi andre
visste at Orbison tok av seg solbrillene
for siste gang i 1988, mens Martin er
født i 1985. Vi lot han holde på en
stund, intervjuet ham om konserten,
men da han til slutt konkluderte med at
det var en kjedelig konsert, måtte vi
bryte ut i latter. Etter den fadesen har
Martin aldri blanda Bob Dylan med
Roy Orbison igjen.

Det beste med å dra på tur i januar
er at man får ha nasjonalparken for seg
selv. Det eneste vi så av liv var en røy-
skatt, og trondheimsflyet som forsvant
sakte over hodene våre.  Ulempen er

selvfølgelig kulden. De kaldeste net-
tene legger det seg rim utenpå sovepo-
sene og jakkene blir som rustninger.
Men vi var der frivillig og priset oss
lykkelig over at vi ikke hadde med
noen befal over oss. Vi hadde alle
kompiser som aldri hadde overnatta i
telt etter endt tjeneste. Med oss tre var
det annerledes – uten fyringsvakter,
vaktposter og en del uforståelige plik-
ter, føltes det som rene utetimen i
kroppsøving.

På et høydedrag like ved
Rondvassbu vibrerte det fra mobilen i
brystlomma mi. Kuldegradene gjorde

at bokstavene beveget seg sakte i dis-
playet. Tekstmeldinga fortalte meg at
Harald Madshus var død. I teltet
samme kveld foreslo jeg en skål til
minne om den gamle kjøgemesteren. I
mitt stille sinn spolte jeg tilbake og så
han for meg i en hvit shorts fra Adidas,
av den typen som ville blitt klassifisert
i størrelse small i dag. Jeg ser han for
meg på tur fra Kåjavegen til fotballba-
na og hvite tresko med beisflekker, bar
overkropp, og en frisyre som fra en
mafiafilm. Vi smårollingene som drev
med fotballsparking i Kåja rokerte
rundt i samme takt som han flytta
vannsprederne i på nordre bane.
Martin og Håkon hadde nok sine
minner. Vi klirra de små flaskene våre
sammen, og slo i oss det brune som
varma helt ut i fingrene og tilbake til
knollen.

Etter ei uke i klassisk stil med inn-
slag av fiskebein i motene, nærmet
turen seg slutt. Siste natta slo vi opp
teltet på isen på Ranglartjønn, så vi

bare kunne skli i mål ved Rondablikk
siste dagen. Vi borra pilkehull i ytter-
teltet, så vi kunne ligge i soveposene
og fiske. Fangsten uteble, og vi kon-
kluderte med at tjønna var tom for fisk,
eller så måtte man slite mer for føden
på vinterstid.

På tur mot Rondablikk gikk vi i
hvert vårt oppkjørte skispor, og sa
minst mulig – vi visste det ble ett år til
neste gang. Først i bilen på tur tilbake
forstod vi hvor heldige vi var som
hadde vokst opp med Rondane i vår
egen bakgård.

I teltet
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Bu ved Dørålvatnet.

Pilking i uvær.

Telteir på Ranglartjønn.

Martin, Henrik og Håkon ved Rondvasssbu.


