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Henrik Teigøyen

Vår lille ekspedisjon startet på Kvamsfjellet, et av de få
punkta på kartet vi på forhånd hadde planlagt å treffe.
Planen var å la ”ruta bli til mens man går”, og at vi måtte
ha noe å prate om i teltet om kveldene, som for eksempel
planlegging av veivalg på turen. Med kart, kompass, GPS,
alt av nødvendig (og unødvendig utstyr) og Håkon som
kjentmann, følte jeg meg i trygge hender. Vi hadde fulgt
rådene fra bøker om polfarer om å la skjegget gro, og vi lot
være å dusje de to siste dagene før turen, for å bygge opp
et beskyttende lag mot kulda.

Jeg skal ikke kjede dere lesere med detaljer om hvilke
steiner vi passerte, hva vi spiste, og hva vi smurte skiene
med – for det finnes allerede et godt utvalg av lesestoff fra
langt villere og mer dramatiske skiturer. Jeg tror likevel jeg
vil nevne at vi fra første dag etter å ha slått leir ved Eldåa,
etter å ha gått via Kvamsnysætrin, kunne legge oss i sove-
posen med god samvittighet, etter en fin startetappe. Jeg
tror ikke jeg ljuger mye hvis jeg sier at vi fortsatte å legge
bak oss 15-20 kilometer hver dag også de neste sju dagene.

I de seigeste motbakkene kjente vi hvert eneste kilo-
gram vi hadde lastet i pulkene våre, og vi spurte oss selv
om det virkelig var nødvendig med alle de pølsene, baco-
net og brødskivene – og med litt hjelp fra en primus, fikk
vi servert svaret og bekreftet at det var verdt slitet for hvert
eneste måltid.

Turen gikk videre til Rondvassbu, som var den eneste
betjente hytta vi var innom på ferden. Der tjente vi inn
igjen ett års abonnement i Turistforeningen i en sleng, i det
vi betalte 25 kroner per skigåer for å overnatte i telt og
benytte oss av tørkemulighetene ved hytta. Vi følte det nes-
ten litt skamfullt å betale så lite, så vi kjøpte oss to halvli-
tere øl hver, og enda flere lakrisbåter, for å stelle på vår
egen samvittighet. Den utflytta vinstraværen Bjørn Eriksen
avslørte vinstradialekta til meg og Håkon og holdt oss med
selskap. Han hadde minst like god greie på våre egne stam-
tre som oss selv, og kunne også fortelle at han hadde vokst
opp i Sødorp og hatt nabolaget til Håkon som lekegrind da
han var liten. Han hadde lekt mye cowboy med onkelen til
Håkon, Ole Brandvold, og Håkon kunne bekrefte at Ole
fortsatt var i samme bransje, også etter han var blitt vok-
sen.

Den flotteste etappen, og den dagen værgudene
bestemte seg for å være venner, var den tredje dagen da vi
gikk fra Rondvassbu til Dørålen. Det var Kvikk-Lunsj-
føre, og vi følte oss som i en norsk filminnspilling av
”Brokeback Mountain” – uten intimscenene riktignok.
Intimt skulle det likevel vise seg å bli da Håkon bestemte
seg for å slå av en prat med et dansk, lesbisk par, som var
sikre på at de var alene i det norske fjellet. På samme måte
som vi kunne snike oss innpå fjellryper, som plutselig fløy
av gårde med raske vingeslag, ble det også bevegelse i
kjæresteparet i snøskavlen, og der og da kunne både jeg og
Håkon ønske vi hadde vinger, så vi kunne forsvunnet.

Samme dag faller undertegnede ganske klønete på ski,
som en blanding av en danske og en engelskmann, men
Håkon legger ikke merke til det, og jeg velger å tie.

Vi legger oss atter i soveposten, og må flire over hvor
utrolig godt det kjennes å kunne legge seg i posen etter en
lang dag. Vi har tungt sukret te i termosen, egg og bacon i
panna, og best av alt: vi har radioforhold! Det skal ikke
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I ei uke var Håkon Brandvold og undertegnede

på skitur i Rondane. Vi var så heldige å kunne

forlate forelesninger, asfalt og eksos til fordel

for skigåing, teltliv og friske kuldegrader.

Håkon Brandvold i Rondane.


