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JOTUNHEIMEN HAUTE ROUTE
Ä R E N N Y S K A PA D T U R R A K T G E N O M
S K A N D I N AV I E N S H Ö G S TA B E R G S O M R Å D E
I H J Ä R TAT AV N O R G E . E N F E M DAG A R L Å N G
O D Y S S É B L A N D N O R S K S K I D K U LT U R O C H
S K I D B E R G B ÄT T R E Ä N D U K A N D R Ö M M A O M .

AV TOBIAS LILJEROTH FOTO SCOTT RINCKENBERGER
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Adam Ü på väg ner mot
Nordre Lillåbrean.
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å kom det sig att vi står uppe på Stehøe klockan
två på natten, omslutna av en stjärnklar,
kolsvart, natthimmel med en måne så full att
den kastar ett magiskt ljus över de oräkneliga
bergstopparna runt omkring oss. Ledda av en guide med en
flaska trollblod på fickan och av ett kollektivt, sex man svagt,
dåligt omdöme.
För mindre än en timme sedan satt vi i baren på bergshyttan Leirvassbu och ylade i kör till när Adam försökte plocka
ut Like a Prayer på gitarren. Ända tills Scott kollade ut genom
fönstret, såg himlen, såg bergen, såg månljuset och bara reste
sig från bordet och uppmanade oss andra att dra på skidgrejerna igen med en smått manisk blick.
– Kom igen nu, det kommer att bli något att minnas för
resten av livet.
Att göra slag i brant terräng på omfrusen vårsnö är inte
skitenkelt ens i dagsljus. När det är kolsvart ute och månen din
enda ljuskälla blir det inte ett dugg enklare. Det är inte vackert
och det är verkligen inte effektivt – fördelen är ju att ingen
kan se vad i helvete jag håller på med där jag står i halvt spagat
och klampar runt i slagen samtidigt som svetten rinner nerför
pannan.
På toppen hamnar några i gänget i en hätsk diskussion om
var norr egentligen är och om den där lilla, extra starka, ljuspunkten på natthimlen är polstjärnan eller inte. Folk pekar
åt alla håll samtidigt och tonläget blir snart ganska uppretat,
ingen vill helt enkelt ge med sig – eller har vett nog att göra
det. Dagen efter, i dagsljus, ska det visa sig att alla haft fel.
Stian står på huvudet i första svängen efter att ha fipplat
i fem minuter med att kliva i techbindningarna – samma
bindningar som han själv varit med att utveckla dessutom. Det
som han trodde var puder i månskenets ljus var i själva verket
stenhård skare med en yta strävare än sandpapper.
Vi samlar ihop oss själva och svänger ner i den lilla sikt vi
har i riktning mot fjällhyttan som skickar ut ett varmt ljus genom fönstren långt där nere. Någonstans i mörkret till höger
om mig hör jag peppade ylanden från ett par i gruppen som
hittat puder på en sida som legat i skugga hela dagen.
Vi andra styr dit i ledsikten och snart kör vi gruppåkning i två
decimeter kallpuder, utan att se ett skit vad vi håller på med.
Det är, såklart, fullkomligt idiotiskt men också helt fantastiskt
och en surrealistisk känsla av viktlöshet och att lita på helt
andra sinnen än normalt.
Vi stormar in i baren igen, blöta och svettiga i våra stinkande underställ som så smått börjar styvna efter fyra dagars
konstant turande utan vare sig dusch eller ombyte – vi är en
skäggstubbig, kollektiv, sanitär olägenhet.
Adam sliter gitarren ur händerna på en totalt oförberedd
norrman och vi kör unisont igång en tondöv variant av Alive

JOTUNHEIMEN | NORGE
Svettigt
Utförsåk
2000+
Snösäkerhet
Upplevelse
Hyttor
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innan nattstädaren kastar ut oss från baren och vi brötar oss
genom korridorerna och väcker halva hyttan på väg tillbaka
till våra klaustrofobiska rum för ett par timmars sömn innan
det är dags att gå på det igen. Skidåkning alltså.
VÄN AV ORDNING undrar självklart vad i helvete vi håller
på med. Och det med all rätt. Vi befinner oss mitt i Jotunheimen. Norges och Skandinaviens högsta bergsområde med en
myriad toppar på över 2 000 meter och fler potentiella, stora,
skidåk än någon annanstans på våra breddgrader. Märkligt
nog, ett område som är lite bortglömt här hemma i Sverige vid
sidan av den mer kustnära åkningen på ställen som Lyngen
och Sunnmörsalperna med den brutalt vackra kontrasten
mellan djupt hav och höga berg.
En sak som kan råda bot på den saken är Jotunheimen
Haute Route, vårt mål med den här resan och vår guide Stian
Hagens senaste projekt. Hagen, Norges tveklöst främste friåkare genom tiderna med ett flertal sekvenser i amerikanska
storfilmer på sitt CV. En kortväxt man med en senig, urstark
uppenbarelse och ständigt pigga ögon under det blonda,
Karlsson-på-taket-håret, med friåkarproffs till fru och två
barn hemma i Chamonix där han bott sedan ett drygt 20-tal år
tillbaka. Med en UIAGM-bergsguideslicens på fickan har han
sedan några år tillbaka skiftat fokus till skidäventyr och att
utveckla produkter åt sina sponsorer. Skidorna hade genom

Jotunheimen är Skandinaviens högsta bergsområde
och är fyllt av alpinhistoria.
8Adam Ü smeker andramaj-puder på Stehøe.

JOTUNHEIMEN HAUTE ROUTE
Antal dagar 5
Höjdskillnad 6 708 meter
Längd 80 kilometer
Högsta topp Galdhøpiggen, 2 469 meter
Säsong Mars-April
Info hogrutajotunheimen.no
Guide breogfjell.no
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åren tagit honom i princip över hela världen i jakt på den ultimata skidupplevelsen. Men hemlandet Norge var med ett par
vändor i Lyngen ett ganska outforskat område för Stian själv.
Vändpunkten kom på en kall och våt madrass i Atlasbergen i Marocko i februari 2011. Hagen kunde till slut bocka
Afrika från listan på kontinenter han hade åkt skidor på. Men
någonstans kände han att han hade nått brytpunkten. Det var
ganska tydligt att Marocko var långt ifrån optimalt för skidåkning, anmarscherna var långa och snön alldeles för dålig. Var
det ens värt besväret?
– Medan jag låg där i mörkret
Leirvassbu är högst troligt
ett av Skandinaviens
och kände lukten av svett och
bästa ställen att utgå från
underställ och kroppsliga avgaser
för alpina dagsturer. Här
från för mycket couscous, till en
Stian Hagen på Stehøe.
kör av snarkningar från de 40 personer som jag delade sovsal med,
började tankarna sväva tillbaka till de berg som jag växte upp
med. Jag hade inte varit i Jotunheimen sedan 80-talet, men
jag kom ihåg fina hyttor och snö i mängd rakt utanför dem,
berättar Hagen när vi sitter i loungen på Spiterstulen kvällen
före vår premiärtur.
Han ställde sig själv frågan hur han kunde använda sin erfarenhet av tusentals skiddagar runt om i världen till att skapa
något hemma i Norge. Kanske var det dags att rikta skidspetsarna hemåt igen?

H ö g a ,

a l p i n a ,

t o p p a r ,
o c h
s y s t e m
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HAGEN BÖRJADE GÅ igenom olika alternativ. Kanske ett
club field som Temple Basin på Nya Zeeland med en superenkel, men fullständigt livsfarlig, nutcracker-replift, och en
hytta där alla som bor i den delar kollektivt på ansvaret med
mat och städning. Idén förpassades snabbt till papperskorgen,
han hade ingen lust att bygga något rent fysiskt eller förbinda
sig till något resten av livet.
Tankarna gick tillbaka till Jotunheimen. Stian började
kolla på bilder från området på nätet och ju mer han såg desto
mer övertygad blev han att området borde passa perfekt för
moderna skidturer. Höga, alpina, bergstoppar, snösäkert och
med ett stort system av bergshyttor – som bonus inom enkelt
köravstånd för majoriteten av Norges befolkning.
Området runt Leirvassbu såg mest intressant ut på bilderna. Stian kontaktade fotografen Johan Wildhagen, Christian
Nerdrum från våra norska kollegor på tidningen Fri Flyt, som
bägge var med i Marocko och doftade på couscousfjärtar, och
”American Dave” Rosenbarger, Stians nyligen bortgångne
skidpartner och vän hemifrån Chamonix, och frågade om de
ville utforska Jotunheimen tillsammans med honom. Han
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kontaktade också stugägare Ole Jacob Sulheim som
driver Leirvassbu och frågade om han kunde tänka
sig att ställa upp med mat och logi mot att de gjorde
film och skrev en artikel om området. Han gick igång
på idén direkt.
– Under den turen blev jag överbevisad om att
Jotunheimen hade en enorm potential, säger Hagen.
FRAMFÖR DEN ÖPPNA spisen på Leirvassbu kom
idén om att skapa en norsk version av världens mest
kända alpina skidtur, en norsk Haute Route.
Som svensk kan man bara se på de norska bergen
med lika delar avund och nyfikenhet, och ett visst
mått av stolthet att allt det mäktiga trots allt finns
inom en dagstur från våra stora befolkningscentra.
Bergen är spetsiga, höga och många.
Och inte minst har landet en skidtradition som
får vår egen, för all del hyfsat stolta, alpintradition
att blekna i jämförelse. Vi pratar om ett folk som
växt upp med turskidor på fötterna, en röd bomullsanorack på överkroppen, mörkblå knickers på
underkroppen, en stukad fjellue på skallen och en
Kvikklunsj i ramryggsäcken.
Men det är en skidåkning i hastig förändring
dessa dagar. De traditionella
turskidorna är på väg att bytas
4Adam Ü tubar på
Galdhøpiggen.
ut mot modern turutrustning
med techbindningar, superlät8Stian Hagen och Greg
ta alpinskidor och kompetenta
Grenzke in i dimman på
lättviktspjäxor. Samtidigt
väg upp mot Glittertind.
riktar allt fler friåkare blicken
4Jotunheimen, Jättarnas
mot sina hemmaberg och skafhem. En mytomspunnen
far likadana prylar i motsvaplats både för skidåkare
rande fart. Resultatet är en
och den fornnordiska mytoppturskultur som sprider
tologin.
sig som som en löpeld genom
8Nattur på Stehøe i
det norska skidsamfundet, och
månskenet.
vidare ut i bergen.
– Sättet man åker skidor på
i Norge har förändrats väsentligt de senaste tio åren.
Förr, om turen gick uppför fjället var det med målet
att komma upp på toppen, hur man kom ner var
mindre viktigt, säger Stian.
Efter att ha övertygat de övriga hyttorna i Jotunheimen och dragit igång ett projekt ihop med Norges
turistförening hade Stians dröm blivit verklighet.
Jotunheimen Haute Route var född (officellt har
turen dock fått byta namn till Høgruta i Jotunheimen
eftersom en illvillig och inte alltför samarbetsvillig
hyttägare varumärkesskyddat namnet i egna syften,
utan att vilja komma överens med skaparen av turen). Fem dagar, 6 708 höjdmeter, drygt 80 kilometer
och med sju toppar över 2 000 meter – inklusive
Norges två högsta toppar Glittertind (2 465 meter)
och Galdhøpiggen (2 469 meter) – som ska passeras
längs vägen. Ett riktigt kraftprov, fullt i stil med
betydligt mer kända flerdagsturer nere i Alperna.
– En stor fördel med Jotunheimen är den relativt
låga höjden. Här behöver man inte acklimatisera sig
som på till exempel Haute Routen nere i Chamonix
där man går tusen meter högre upp, säger Stian.
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Stian lägger upp en karta och går igenom nästa dags tur.
Tanken är att gå tillbaka en dag, österut, bestiga Glittertind
och övernatta i personalstugan vid Glitterheim på andra sidan
berget, för att sedan röra oss tillbaka i originalriktningen.

3Haute Routen har sju
toppar över 2 000 meter.
6Dawson och Hagen
försöker hitta vägen till
toppen på Glittertind i
total whiteout.
7Stian visar upp hemlandet från sin bästa sida.

Konceptet verkar ha slagit väl ut och Høgruta är på väg att
etablera sig som en verklig klassiker efter bara två vintrar. Ett
flertal norska bergsguider har turen som sitt huvudsakliga
levebröd på vintern och stugorna märker en väsentlig skillnad
i besökarantalet. Och kanske främst stilen på besökare som
skiljer sig lite från hyttornas traditionella besökare. Vilket
i sin tur kanske är den största förändringen i det annars så
traditionella norska friluftslivet på många, många år. Och
inget ont med det. Naturen och bergen finns ju där, det är bara
sättet, och prylarna, att närma sig dem med som förändrats.
REDAN INNAN VI möts upp mailar Stian om att vi måste
tänka om, den ursprungliga planen att gå originalrutten från
Gjendesheim i öst till Krossbu i väst kommer inte att funka,
det är helt enkelt för lite snö så här nu i slutet av april i östra
Jotunheimen.
Vi möts istället upp i den rymliga matsalen på turiststationen Spiterstulen, en institution i norskt friluftsliv i snidat
trä med berghistoria i varje vrå av byggnaden. Rakt utanför
fönstren reser sig Galdhøpiggens östra vägg upp i molnen och
vårt sex man starka sällskap bekantar sig med varandra över
en middag bestående av karbonader, potatis och brunsås. Som
vanligt är vårt gäng en brokig samling människor vars vägar
korsats på olika ställen i skidvärlden. Lou Dawson, den amerikanske bergsgurun som driver toppturssajten Wildsnow.com
och vet mer om företeelsen än resten av världen tillsammans,
den klättrande fotografen Scott Rinckenberger från Seattle,
Greg Grenzke som designar tekniska skidkläder åt ett inte
alltför okänt kanadensiskt märke med en fossil som logga, min
gamla resekompis Adam Ü från Mt Baker. Och så Stian och jag,
två skandinaver i en samling av peppade jänkare. Ett bra gäng.

HYTTORNA Samtliga hyttor är bemannade under turistsäsongen och er-

bjuder halvpension med frukost och middag, samt möjlighet att göra matsäck
inför varje dag. Kom bara ihåg att boka i förväg. Går du turen med guide kan
denne ta hand om det på förhand. Sovsäck behövs inte.
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DET BÖRJAR FINT, efter ett par
timmars uppförsgång lättar morgondimman och Jotunheimen uppenbarar sig i all
sin ståtlighet. Vi strävar på längs en lång
dalgång som blir gradvis brantare, upp
mot Glittertind. Vi kikar på möjliga åk och
humöret börjar öka i samma takt i gruppen.
Vi rekar möjliga åk, stannar och äter Kvikklunsj och jänkarna skrattar sig harmynta
åt en skylt vid gränsen till nationalparken
som vi passerar – eller nasjonalpark på

norska.
Någon timme senare står vi i en dimma som är så kompakt
att vi knappt ser varandra, ännu mindre någon sorts terrängformationer. Inte ens en halvtimmes vandring ovanför oss i
det vita ligger Skandinaviens näst högsta topp och gäckar vårt
kollektiva medvetande. Tyvärr även ett rejält stup någonstans.
Eftersom sikten är lika bra som på insidan av ett mjölkpaket
gör vi det enda raka, vi tar av oss stighudarna och vänder om.
Snön är fantastisk, sikten är det inte. Resultatet är sex rutinerade skidåkare som åker i grupp och gör schnitzelsvängar och
hojtar som Indianerna från Hökarängen i flatljuset.
Jänkarna gör sig lustiga över namnet på den lokala afterskiölen framför brasan på Spiterstulen: Aass. Det vill säga,
ända tills de vid utcheckningen två dagar senare får svart på
vitt vad en halvliter norsk pilsner kostar i amerikanska dollar.
MOLNEN VÄGRAR ATT lätta även nästa dag, så vi kör på
plan C och går upp längs Galdhøpiggens östra sida, på Svellnosbrean (bre = glaciär för den som mot förmodan inte lärt
sig skidåkarnorska). För några korta stunder lättar den annars
så kompakta dimman och blottar ett bergslandskap av rent
mytiska proportioner. Men ovanför oss ligger Skandinaviens
högsta bergstopp fortfarande inlindad i ett tjockt lager av
molnkuddar. Vi stretar uppför mot den längs det brantaste
snöfält någon av oss gjort slag i förut. Men, det är ingen idé att
ens göra ett försök. Vädret är emot oss idag med.
Vi sliter av hudarna och vänder skidorna i fallinjen och
gör spår i en dryg decimeter, krämig nysnö istället. Det dåliga
vädret har sina fördelar.
DAG TRE. Till frukosten serveras vi, förutom brunost och
norsk lax, även den fantastiska synen av Styggehøes spetsiga
silhuett några kilometer upp längs dalgången. Molnen har
äntligen lättat och det är game-on.
Stian pekar ut dagens rutt. Upp längs Visdalen, vidare upp
över Tverråbrean, över ett litet pass och ner i Nordre Lillåbrean, upp mot Sauhøe och ner till Leirvassbu.
Vi skippar turen över Galdhøpiggens topp, vi har för länge
sedan gett upp planerna på att gå orignalturen och siktar in
oss på att få så bra åkning som möjligt. Men vi har likaväl en
massiv dag framför oss. En two-sammy-day som Greg lägger
fram det när han brer två gigantiska mackor till lunsjpakken.
Stian, norsk som han är och endast hemma i Norge ett par
gånger per år numera, kör all-in på brunost som enda pålägg.
– Jag äter det aldrig annars, men det är lika bra att passa
på, säger han när vi andra undrar vad i helvete han tänker med
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när han ignorerar ett gigantiskt bord med delikatesser för ett
par skivor sötsliskig ost. Å andra sidan spöar han skiten ur oss
i den norska nationalgrenen att linda in mackor i smörgåspapper utan att de rullar upp sig i ryggsäcken under dagen.
Några timmar senare, med sista-april-solen som steker på
ryggen och sakta bakar mitt ansikte till en röd eldhärd, när
jag går och förbannar min brist på både för- och undersäsongsträning kommer jag till slut in i det meditativa tillstånd som
alpina turer för med sig. Tiden blir ett relativt begrepp och all
den tid man trots allt spenderar på att gå uppför bara komprimeras till en kort stund i medvetandets mentala hårddisk.
Fokus läggs istället på de, förhållandevis korta stunder man
åker utför eller gör något annat som är betydligt roligare än
att släpa sig uppför, typ äta upp den ena halvan av matpacken
och dricka fesljummet te.
Det är också där och då som insikten att befinna sig mittemellan två bergshyttor, med allt man behöver för några dagar
i ryggsäcken, verkligen borrar in sig i medvetandet. Vi är verkligen ute i bergen på riktigt. Vi har ingen brådska, inga tider
att passa mer än solens nedgång. Inga måsten och mobilen är
avstängd, för övrigt hade den ändå ingen täckning.
UTSIKTEN SLÅR DET mesta jag sett i Skandinavien tidigare.
Visst, Vestlandet är magnifikt med sina höga berg som stupar
rakt ner i bråddjupa fjordar, och Lyngen är en sagovärld som
knappt är på riktigt. Men det här är som att stå mitt i Alperna
omgiven av toppar så långt ögat når, bara att vi befinner oss
mitt i Norge. Toppar som ser ut som de vore skapade för skidåkning. Vi pekar åt alla håll och lägger upp planer för åk som vi
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vet att vi inte hinner med, men vi kan
inte låta bli att drömma.
Dagens första svängar slutar i
faceshots, snön här uppe på 2 000-metersnivån är iskall och gnistrande trots
att almanackan skvallrar om att det
är Valborgsmässoafton. Vi styr över
en bergskam
och turas om att
4Stian Hagen, den
norska haute roulägga gigantiska
tens
skapare och en
svängar ner
äkta fjellkarl.
mott Lillåbreans
solbakta, plana
6Jotunheimen
yta, sätter på huHaute Route är
lagd för att få
darna igen och
bästa möjliga
rör oss upp mot
utförsåkning längs
passet nedanför
vägen. Här Stian på
Bukkehøe.
Sauhøe.
En liten
klättring längs
kammen mot toppen och ett magnifikt skidåk väntar under
våra skidspetsar. Över 1 000 fallhöjdsmeter, lätt solpåverkat
nypuder. Stora svängar, in i en liten ränna och öppna upp hela
vägen ner till en cat track som leder oss fram till Leirvassbu
via en halvtimmes lam Petter Northug-stakning.

Foto: Henry Moshizi

O

Stylist: Ulrika Eriksson

J

VID LEIRVASSBU BLIR vi medvetna om det skifte som norsk
fjällsport genomgår just nu. Nog för att det är långhelg och
första maj, traditionellt en stor helg i den norska fjällvärlden –

borlänge | gävle | göteborg | halmstad | haparanda | helsingborg | jönköping
karlstad |kristianstad | linköping | luleå | lund | malmö | norrköping | stockholm
sundsvall | uppsala | västerås | örebro | örnsköldsvik | östersund
www.naturkompaniet.se

ÅKA SKIDOR 51

J

O

T

U

N

H

E

I

M

E

N

H

A

U

T

E

R

O

U

T

E

Ski Around
the Rockies
Det

är

bara

att

sticka

ut

De största bergen i Rocky Mountains i Canada
och skogsskidåkning i världsklass. För dig som är
van skidåkare och vill ha grymma upplevelser.
Med erfarna bergsguider och en minivan
jagar vi den bästa offpisten!

näsan

genom hyttdörren på Leirvassbu,
peka mot valfri topp och börja gå.

5Med totalt 6 708 höjdmen det här är som att kliva rakt
meter
kräver Jotunheimen
in i en topptursfestival. Hela stälHaute Route bra fysik.
let är smockfullt av rödsprängda
ansikten bakom solglasögon,
4Spiterstulen har hyst
inbakade i M&M-färgade puffalpinister sedan 1836 och
är fyllt av norsk fjällhistojackor och skalkläder. Norskt så
ria,
både på väggarna och
innihelvete.
i atmosfären.
Livsnöjda människor som
dricker Ringnes ur plastmugg i
eftermiddagssolen. Någon sitter och spelar gitarr bredvid en
kamoflagemålad bandvagn som köpts av det svenska försvaret
och på baksidan av hyttan står ett femtiotal tält uppslagna.
Mot hyttväggen står den mest imponerande samling topptursskidor som jag någonsin skådat. Säkert 200 par av absolut
senaste snitt, det är kolfiber, lättvikt och techbindningar hela
vägen. Jag tror jag lyckas räkna till tre par rambindningar och
ännu färre par, traditionella turskidor. Och en splitboard. Det
är tydligt att toppturstrenden inte bara nått vårt västra grannland, den har träffat den med högsta kraft. Och lite till.
Hyttan är så smällfull att vi får äta i tvåskift och hettan, och
syrebristen, i matsalen så intensiv att folk snudd på svimmar.
Och? Inga problem! Skikkelig gostemning! Lou, som sett mer
än sin beskärda del av bergshyttor över hela världen genom
åren nickar gillande, mumlar något ohörbart och börjar skriva
som besatt i sitt anteckningsblock.

VÅRT FRÅN BÖRJAN så solida uppdrag att gå originalsträckningen på Haute Routen har för länge sedan smulats
ner till smågrus. Vilket inte spelar den minsta roll. Det är bara
att sticka ut näsan genom hyttdörren på Leirvassbu, peka mot
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Den ultimata puderresan
valfri topp och börja gå. Det finns hur mycket som helst inom
en dagsmarsch, från superlätt till rejält stenhårt.
Vi hittar en liten topp ganska nära hyttan, Stehøe, och går
varv på varv på den tills vi spårat upp det mesta som går att nå
från dess topp. Snön på dess nordvända sluttning är snudd på
optimal. Stabilt puder med några dagar på nacken som både
sitter som berget och skapar minimal friktion mot skidorna.
Superhjältesnö.
Vi drar oss tillbaka till hyttan framåt eftermiddagen. Slår
oss ner i hettan i restaurangen, drar oss tillbaka till baren och
börjar prata med andra, rödsprängda näsor om dagens turer,
om Jotunheimen, om livet. Lou berättar historier från 70-talets Yosemite och första gången han och hans polare hörde
Led Zeppelins debutalbum på Aspen high school. Någon
plockar fram en ostämd gitarr …

Det är åtta skiddagar och många
orter, en van, tio skidpolare och
Langleyguide. Allt detta ger bra
förutsättningar för att få uppleva
den bästa pudersnön och skönaste
droppen i Rocky Mountains.
Pris: från 16 395 kr
inkl. flyg, boende, transport

langley. eu

0771 12 12 12
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DET ÄR DAG fem och Stian leder med oväntat bestämda steg
smal klippkant precis på 2 000-meterstrecket och surfar de
upp mot Stetind – nej, inte Norges nationalfjäll Stetind i Nord- över tusen höjdmeterna nerför Stetinds nordsida i en snö som
land, strax söder om Narvik, utan Jotunheimens egen Stetind.
kan vara den minst kraftkrävande jag varit med om på många,
Dimman kommer och går och tempot i gruppen skruvas upp
många skiddagar. Krämig, iskall och så gott som ospårad. Det
för varje hundra höjdmeter som vi betar av.
är ett stort jävla åk som inte hade gjort
Det är inget snack om att det toppen som är
bort sig någonstans på valfri Alport – ett av
UTRUSTNING
målet för dagen, hela vägen upp till toppen.
många i Jotunheimen.
Eftersom turen innehåller långa dagar
Vi dumpar skidorna ett tjugotal höjdmeVi lägger säsongens sista svängar två
är en lätt turutrustning att föredra.Lätta
ter under den och klättrar sista biten upp.
meter från våra bilar som vi fått hitkörda
turpjäxor på 1 000 –1 600 gram, techbindningar (med eller utan skidbroms)
Vi förenas för en gruppbild 2 020 meter
av ett par vänliga själar från Spiterstulen.
och
lätta skidor med 90 –110 millimeter
uppe på den lilla topplatån. Åt ena hållet,
Vårsolen steker på en klar himmel, smälti midjan.
vattnet har förvandlat parkeringen till ett
Galdhøpiggens massiva silhuett. Åt andra
Splitboard? Visst, är du stark och van
veritabelt lerhål. Robert Plants sirén till
hållet, Hurrunganes spetsiga, alpina toppar.
funkar det, annars bör du tänka efter
både en och två gånger innan du ger
stämma ekar bilstereon, vi strippar och byBara för några dagar sedan var de flesta av
dig iväg.
ter om på fläcken, kastar in våra obehagligt
oss relativt okända för varandra. Under den
Fullständig packlista finns på
stinkande prylar i bilen och siktar ner mot
här korta tiden har vi blivit ett sammansvethogrutajotunheimen.no
sat gäng, och det är med en bitterljuv känsla
Lom och en norsk gatuköksburgare för 160
i kroppen som vi hasar på våra kollektiva röspänn.
var ner från toppen för att påbörja
Vi hinner 500 meter. Stian har sett ut en ränna som han
turens sista åk.
bara måste kika lite på. Han plockar fram kikaren och börjar
Å andra sidan, det åket ska
metodiskt planera upp- och nerväg.
Ut på tur, ingen sikt. Samling
på Stetind, 2 020 meter över
visa sig sopa banan med allt annat
– Nästa vinter, flinar han bakom solglasögonen.
havet. Från vänster Greg
under turen med hästlängder.
Kungen av Jotunheimen är långt ifrån färdig med sitt uppGrenzke, Tobias Liljeroth,
drag. Inte vi heller.
Vi klickar i bindningarna på en
Adam Ü, Stian Hagen, Scott
Rinckenberger och Lou
Dawson.

*
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