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Forord 
Fra den 24. juni til den 4 juli 2011 tog Frydenborgs trop på vandretur 

til Jotunheimen i Norge. Afsted tog 6 spejdere og 3 ledere. Spejderne 

nærende ikke noget ypperligt ønske om at skrive dagbog, ej heller 

gjorde 2/3 dele af lederne, så dagbogen er skrevet af Jakob som 

syntes det er en besværlig, men trods alt god måde, at få nogle af de 

ting med fra turen som fotos ikke kan beskrive. Også selvom et foto 

kan fortælle mere end tusinde ord… Derfor er dagbogen også 

beskrevet ud fra hvad der er set ud fra Jakobs øjne, og der kan være 

ting som slet ikke er med, om end de kan have haft stor betydning 

for spejderne. 

På turen var spejderne delt op i to sjak, et blåt og et hvidt. Ledernes 

sjak var det røde sjak. Hvert sjakmedlem havde fået en superhelte 

identitet i form af enten Batman, Superman eller Spiderman. Disse identiteter blev benyttet til dagens 

opgavefordeling jf. sjakkort, hvor eks. Batman stod for aftensmaden, imens Superman og Spiderman stod 

for at få slået teltet op. Arbejdsopgaverne skiftede hver dag. 

Målet med turen var at lave en vandretur i vildmarken der gav spejderne en seriøs fjeld erfaring og 

samtidigt gav dem en oplevelse som ikke bliver glemt lige med det første. Ligesom der var et mål med at 

komme til udlandet. Dernæst lå der et mål om at bestige Galdhøpiggen, Nordeuropas højeste bjerg – eller i 

det mindste gøre et forsøg! 

 

Galdhøpiggen på en solbeskinnet dag- 

Turen blev en særdeles god tur med nogle fantastiske spejdere og et super lederteam. Vi tilbagelagde ca. 

80 km i hårdt terræn med mere sne og blokmark end forventet. Turen strakte sig over 8 vandredage, dertil 

kom nogle dage til transport. 

 Vejret var en blanding af sol, skyer, tåge, regn, slud, hagl samt let og hård vind. 

Turen var fysisk hård og til tider lige på grænsen. Men stemningen var god og humøret var højt. Der var 

masser af gå på mod og vilje til at gennemføre og det gav mange gode oplevelser.  

Turen var absolut det hele værd! 

/Jakob  

Jotunheimens placering i Norge 
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Dag 0 – Afgang fra Hillerød 

Fredag 24/06-2011 

Det var fredag aften på Hillerød station og alle tropsspejderne mødte op som planlagt. Forældrene var også 

stærkt repræsenteret. Forud for dagen lå mange måneders forberedelse i form af træningsture, pakkelister, 

indkøb, ruteplanlægning, budget, rejseplan og 

meget andet. 

Alt på nær telte var pakket på forhånd, så efter lidt 

småsnak invaderede vi flex rummet i S-toget. 

Afgangen skete 20:32, med en flok glade spejdere i 

S-toget og en flok fortrøstningsfulde forældre på 

perronen. 

Turen til København gik efter planen, på trods af at 

det var med DSB. Vi stod af på Hovedbanegården 

og besøgte toiletterne, Marianne købte toiletpapir 

(hun havde glemt sin rulle derhjemme) og 

spejderne købte noget Mc. D. junkfood – hvad 

ellers?! 

Snart efter forlod vi uret på Hovedbanen og gik over til DGI byen hvor vores ’Go By Bus’ holdt og ventede. 

(Kan udtales både på dansk og engelsk…engelsk er vist det mest officielle). Vi fik stoppet vores bagage ind i 

bussen og efter lidt leg med et efterladt cykelhjul tog vi af sted mod Norge klokken 22:00 – på vej ud i 

natten.  

 

Dag 0 – resume 
Dagens stikord:  Afgang, Mc. D, halvfyldt bus 

Den prikkede bjergtrøje gik til:  Ingen – den var ikke blevet introduceret til spejderne endnu. 

Dagens citat:  Fucking nice! 

Dagens vejr: Dejligt dansk sommervejr. 

Dagens temperatur: 22 C 

Dagens vind:  Svag 

 

Dagens distance:  Mange km i bus 

Min og max højde: N/A 

SMS til DK:  Ikke afsendt  

Dagens folk:  Forældre og folk i bussen. 

Dagens morgen menu:  Ingen. 

Dagens aften menu:  Madpakke. 

 

  

Samling på Hillerød station inden afgang. 
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Dag 1 – Turen starter for alvor, Jotunheimen indtages 

Lørdag 25/06-2011 

Dagens første happening var da bussen stoppede ved 02 tiden med motorproblemer. Efter en 20 minutters 

tid og efter vores svenske chauffør havde talt engelsk i telefonen med en, som vi antager, var en 

mekaniker, blev bussen sat i gang igen og vi kørte videre. Om der blev lavet noget på bussen ligger hen i det 

uvisse.  

Ved 04 tiden blev i vækket igen. Denne gang holdt vi i et garage anlæg ved den norske grænse og en flok 

toldere og en narkohund invaderede bussen. Alle blev udspurgt om hjemland, destination og formålet med 

rejsen. Visse af bussens passagerer blev taget ud til ekstra check.  

Senere skulle vi alle ud af bussen og finde vores bagage, sikke en fest! Hvis ikke man allerede var vågen, så 

blev man det i hvert fald der. Vi benyttede ca. 1 time i toldchecket. 

06:30 ankom vi til Oslo. Lige efter planen, på trods af forsinkelserne. 

Teltene blev fordelt og vi lavede en rygsækvejning. De var tunge – men det var forventet. De 3 timer gik 

ufatteligt hurtigt og pludselig var klokken 9:30 og vi skulle af sted imod Jotunheimen. Der var dog lidt 

problemer med at få Visa kortet accepteret af bussens betalingssystem, men efter 8. forsøg havde vi en 

billet. 

Turen gik opad i landskabet og efter et bus skifte på Fagernes Skysstasjon, gik turen videre imod 

Gjendesheim. Den sidste del af busturen bød på flotte udsigter og snedækkede bjerge. Der kom mange 

udbrud fra spejderne om hvor flot og fedt det så ud!  

Klokken 14:20 ankom vi til Gjendesheim. Den 

oprindelige plan var at gå, men vi tog en hurtig 

beslutning om at tage båden i stedet, da ruten ikke gav 

mulighed for at slå telt og før efter 14 km og spejderne 

var halvtrætte efter busturen. Marianne nåede lige at 

købe en ny vandflaske (en sodavand), idet hendes 

medbragte lugtede noget så skummelt efter den havde 

været brugt til Mathilde kakaomælk. 

Efter 35 minutters sejlads med flot udsigt gik vi i land 

ved Memurubu, 1008 MOH. Ved turisthytten i 

Memurubu fik vi fyldt vand på vores drikkesystemer og 

vandflasker og 15:25 kom vi for alvor af sted. 

Da klokken ramte 19:30 fandt vi et sted der var 

tilnærmelsesvis fladt og hvor der til og med var vand. 

20:30 var teltene oppe og vi var i gang med aftensmaden. 

21:20 holdt vi aften briefing med info, tuderunde og 

tildeling af den prikkede bjergtrøje. Trøjen ville hver dag 

blive tildelt til en som havde gjort noget rigtigt godt, noget 

prisværdigt, noget hjælpsomt eller på anden måde havde 

vist sig egnet til at bære ”Rabobanken”. På dag 1 gik den 

til Rasmus som havde udvist hurtig action da der 

manglede pløkke til teltet. 22:10 var der ro i lejren. Folket 

var trætte efter den lange bustur. 

Gjende III, båden der bragte os til Memurubu 

Camp 1, aftensmaden er under tilberedning 
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Dag 1 - Resume 
Dagens stikord:  Check i tolden, Tunge rygsække, irriterende vejr, flot flot natur, godt i 

gang, god start, dejligt med båd, god udrejse, lækker aftensmad. 

Den prikkede bjergtrøje gik til:  Rasmus, for hurtig indsats ved manglende pløkker. 

Dagens citat:  Jeg ved ikke om jeg har ondt mellem ballerne, for jeg har ikke fået  

støvlerne af endnu. 

Dagens vejr: Lettere overskyet med en anelse regn. 

Temp:  8-16 C 

Vind:  Svag 

 

Dagens distance:  5 km ~ 3 timer. 

Min og max højde: 1000 MOH / 1300 MOH 

SMS til DK: Intet signal. 

Dagens folk:  Vi mødte ikke nogen på ruten, hilste på et par stykker ved turisthytten i  

Memurubu. 

Dagens morgen menu:  Medbragt madpakke. 

Dagens aften menu:  Kylling i karry med nudler. 
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Dag 2 – Turens bedste vejr! 
Søndag 26/06-2011 

Dagen startede, for ledernes vedkommende, klokken 08:30. De vågnede i et telt med en temperatur på 30 

grader (målt i apsisen / forteltet), godt opkogte og gennemsvedte. 

Jakob væltede ud af teltet, lidt efter Marianne og til sidst Jonas. Nogen af spejderne var vågne og oppe. 

Vejret var flot og tilberedningen af morgenmaden blev startet. Ifølge sjakkortene var det Superman i hvert 

sjak der stod for opgaven. 

Der blev spist og klokken 10:20 var vi klar til afgang. Imponerende hurtigt, set i betragtning af at det var 

første dag og rutinerne ikke var indøvet 100% endnu. 

Vi startede dagens vandring med en kraftig 

stigning og en flok rensdyr fulgte os det meste 

af formiddagen. Der var god fart i benene på 

alle og på en bjergtop lykkedes det os at få 

mobilsignal så vi kunne sende en status SMS 

til Danmark. Vi skulle have haft sendt den 

aftenen inden, men det er svært når der intet 

mobilnetværk er at finde. 

Vi kom godt ind i vores gå-rytme med 5 

minutters pause hver halve time. Dog lidt 

længere når der var snackpauser. 

 

 

Frokosten indtog vi på et flot punkt, med rendende vand, sol og i læ – så meget læ som man nu kan få på 

en bjergkarm.  

Vi mødte en norsk mand og hans hund – 

han var på vej til fra syd Norge til 

Nordkap, en tur på et halvt år / 2000 km. 

Han havde depoter undervejs, så han 

kunne fylde proviant op, men ikke desto 

mindre var det imponerende! 

Undervejs passerede vi adskillige 

sneområder og ud på eftermiddagen kom 

vi til dagens nedstigning, fra 1500 meter 

til 1100 meter. Stien var eroderet og 

Magnus røg på røven. Kort efter røg 

Jakob på maven. Et dårligt trick når man 

går ned af en stejl bjergside. 

Solen var dejligt, men pludselig kom der skyer ud af den blå luft. Sjovt at se skyerne blive dannet, sådan 

vupti! Møg irriterende når man hellere vil have sol, men dog også meget fascinerende. 

Snackpausen blev holdt ved en nødhytte. Samme sted var der også et das der blev flittigt benyttet. Så 

pausen blev udvidet til 1 time. Temperaturen var 20 grader og sol, så trangen efter at komme i gang igen 

Rensdyrene der fulgte med os 

Gruppebillede på kanten 
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var ikke overvældende. Jonas B.’s bukser var revnet – og forsøget på at rimpe dem sammen fejlede, så de 

revnede igen. 

Men videre skulle vi og turen gik igennem Storådalen, hen over en metal bro uden forankring, for næh, det 

bruger vi ikke! Ruten gik op ved siden af et vandfald og op over et snefelt. Stejlt og udfordrende for alle. 

Marianne og Jakob tog turen uden om, op over græs og klipper. Det var dog ikke nemmere! 

Da hele gruppen var trætte og udkørte, slog vi lejr ved søen Hellertjønne klokken 19:15. 

Klokken 20 var lejren etableret og vi spiste aftensmad og klokken 21 var der briefing og tuderunde. Mange 

havde ondt mange steder, men intet kritisk. Den prikkede trøje gik til Magnus for at være hurtig om 

morgenen, for at have kæmpet godt op over det sidste stejle snefelt hvor han var maksimalt presset og for 

at have styr på tiden og pauserne. 

Dagens camp lå godt, med et vandfald tæt ved lejren. Jakob kommenterede det som dejligt, næsten som at 

kunne høre havet. Marianne syntes mere det lød som en irriterende motorvej… 

Klokken 21 gik Mads og Magnus i seng, de andre gik en aftentur. 22:00 var der ro og 23:10 gik lederne i 

seng. 

 

Camp 2 i strålende solskin! Teltene er lige slået op, og der gøres klar til aftensmad. 
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Dag 2 - Resume 
 

Dagens stikord:  Rensdyr, sne, klipper, ups, revnede bukser 

Den prikkede bjergtrøje gik til:  Magnus, for hurtig pakning, godt kæmpet i sneen og styr på klokken. 

Dagens citat:  Intet. 

Dagens vejr: Blå himmel med en anelse skyer. 

Dagens temeratur:  10-20 C 

Dagens vind:  Jævn 

 

Dagens distance:  10 km ~ 9 timer. 

Min og max højde: 1100 MOH / 1600 MOH 

SMS til DK: En afsendt om formiddagen, intet signal om aftenen. 

Dagens folk:  3 folk der spiste frokost samt en nordmand og hans hund som var på 

vandretur til Nordkapp. 

Dagens morgen menu:  Havregrød 

Dagens aften menu:  Kylling i urtesovs med bulgur 
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Dag 3 – Den hårde tur igennem Urdadalen 
Mandag 27/06-2011 

Dagens startede klokken 02, for da opdagede både Jonas og Jakob at det regnede. Klokken 04 stoppede det 

igen – og startede igen kort efter. Regn er aldrig et hit når man er på telttur! Marianne forstod ikke hvorfor 

vi ikke sov i stedet for at vågne når det regner, men nogen skal jo være vågen og lytte efter ulve! 

Klokken 08 blev vi vækket af en flok rensdyr der gik rundt i nærheden af teltene. Der var mindst 40. 

Hyggeligt! 

Under vores morgenseance så Magnus 3 vandrere der gik nordpå og senere 2 der gik den anden vej. Det 

var lige før stien var overrendt! 

Klokken 10:30 forlod vi søen Hellertjønne og startede opstigningen. Vi ramte snart ind i nogle sneområder 

hvor vi fra tid til anden røg igennem. Meget hårdt! Formiddagssnacken spiste vi i småregn og skyer. Den 

blev indtaget hurtigt. 

Dagens rute var betydeligt hårdere end forventet og alle blev presset. Klokken 16 nåede vi passet mellem 

Søre Urdalstinden og Vestsøre Hellstuga tunden. Vi slog telt op på en klippeblok midt i sneen og spiste 

samlet flokket i teltet for at få lidt ly og varme. Frokosten og pausen i læ gav god stemning og fornyet 

power til alle – også selvom det var koldt og det regnede. 

 

Vi slog teltet op på en klippeblok for at skaffe noget ly 

Klokken 17 pakkede vi sammen og begav os videre nedad igen. Der var stadig meget sne vi skulle igennem, 

men hvad værre var, var at klippeblokkene vi passerede var fulde af nogle grønne alger der gjorde dem 

glatte og farlige at gå på. Heldigvis var der ingen kritiske styrt. Alle passede godt på og gik forsigtigt! 

Undervejs mødte vi også naturens egne trapper – nogle af trinnene var ganske store. 

19:30 ankom vi i Visdalen og slog lejr. Det regnede og blæsten var kraftig! Aftenens briefing, tuderunde og 

trøje blev droppet pga. vejret og aftensmaden blev tilberedt i teltene. 22:30 var der ro og 22:45 lagde 

lederne sig til at sove. 
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Dag 3 - resume 
Dagens stikord:  Blæst, koldt, Urdadalen – ikke et sted man ønsker at gå to gange, telt på 

klippe, sej men flot rute, ufatteligt meget sne. Rød sne og blå sne. Telt 

på klippe. 

Den prikkede bjergtrøje gik til:  Blev ikke uddelt, før næste morgen. 

Dagens citat:  Vil du være min Batman? 

Dagens vejr: Skyer og grå himmel – dog kunne man se sin egen skygge klokken 11:00 

Dagens temperatur:  8-10 C 

Dagens vind:  Jævn, heldigvis rygvind! 

 

Dagens distance:  10 km ~9 timer. 1565 højdemeter havde vi bevæget os alt i alt (målt på  

  GPS’en). 

Min og max højde: 1260 MOH / 1680 MOH 

SMS til DK: Intet signal. 

Dagens folk:  3 + 2 vandrere om morgenen. Ellers så vi ingen folk. 

Dagens morgen menu:  Risengrød 

Dagens aften menu:  Oksegryde (Storfegryde) med kartoffelmos 
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Dag 4 – Halv vandredag med storm, ankomst til Spiterstulen 

Tirsdag 28/06-2011 

Dagens vejr som vi vågnede op til var vildt blæsende. Klokken 05 var vi oppe at rette telte op og klokken 

07:30 måtte vi ud igen. 

Vinden havde vendt sig over natten 

og det røde ledertelt stod i en 

uheldig vinkel – så det lå nærmest 

hen ad jorden når de kraftige 

vindstød kom. Pløkkene blev sat fast 

med store sten for at holde 

bardunerne i jorden. 

 Klokken 08:30 gik lederne i gang 

med morgenmaden. Hvidt sjak var i 

gang, det blå sjak sov stadig – også 

selvom Jakob havde rodet deres telt 

igennem for at finde øllebrøden. 

Mads rejste sig dog et kort øjeblik, 

mumlede noget, og sov derefter 

igen. Lidt senere blev de dog vækket! 

Stormvejret og regnen gjorde at alle lavede morgenmad i teltene.  

Regnen forsatte og der var ikke den store iver for at komme af sted. Vi tog os dog sammen til sidst, pakkede 

teltene sammen og holdt briefing og tuderunde. Trøjen gik til Jonathan for at have lavet morgenmad til 

tiden dagen før og for at have taget et vådt telt som Rasmus ikke kunne bære, på vej op igennem 

Urdadalen.  

Klokken 11:15 var alt pakket og vi var på vej imod Spiterstulen. Heldigvis havde vi udsigt til en kort dagstur. 

Vi gik raskt af sted og havde en kraftig 

rygvind. Desværre blev vi stoppet af nogle 

store brede smeltevandsfloder der løb ud i 

Visa elven. Vi brugte lang tid på at finde 

velegnede steder at komme over. Det ene 

sted var vi nød til at kaste sten i vandet, 

for at lave nogle trædesten. Jakobs lange 

ben gjorde at han kunne springe over, så vi 

kunne kaste sten i fra begge sider. Flere af 

de store sten vi kastede i blev dog flået 

væk af strømmen, så det krævede en del 

arbejde. Den sidste og afgørende sten fik 

Mads gravet op af jorden og da den blev 

kastet i kunne alle komme over med fælles 

hjælp. Rygsækkene blev kastet over. 

Senere kom vi igennem et mudderskred af mange meters bredde. Det var næsten værre at gå i en sneen, 

for her havde støvlerne en tendens til at sidde fast hvis man trådte et uheldigt sted. 

Vinden var hård, især ledernes røde telt var maksimalt presset af vinden 

Krydsning af vand kræver samarbejde! 



Jo11  Side 12 

 

Da uret viste 14:30 ramte vi Spiterstulen. Dejligt! 

Der var, imod betaling, mulighed for at slå telt op på den modsatte side af elven for 50 kr. pr. person. Vi 

voterede lidt og besluttede at vi ville benytte os af muligheden. Det gav os samtidigt tilgang til bad og toilet, 

tørrerum samt en hytte hvor vi kunne opholde os i og lave mad i. Heldigvis lavede bestyrerinden en 

regnefejl, så vi slap med 300 kr. Vi troede det var fordi spejderne var halv pris, så vi var godt tilfredse. 

Vi slog telte op (Basecamp var etableret), spiste frokost i det fri og vejret klarede op. Fantastisk eftermiddag 

og super rart med lidt ro og afslapning.  

Senere gik Jakob over i 

receptionen for at udvide vores 

teltpladsleje til 2 dage. Det skulle 

så pludselig koste kr. 550 og de 

forsøgte til og med at skrue den 

allerede betalte leje på kr. 300 op 

til kr. 550. Heldigvis er Jakobs jyde-

gen delvist intakt, så vi endte med 

at kunne sove på område i to dage 

for kr. 600. Alt andet havde da 

også været urimeligt. 

Vi mødte en del mennesker og 

også nogle danskere som havde 

opgivet at nå toppen af 

Galdhøpiggen. Den ene var godt 

klædt på, den anden havde løbesko og joggingbukser?! Men friske var de, for nu ville de lige have noget 

tomatsuppe (morgenmad havde de ikke fået) og så videre ud på hike i området. Klokken 21:30 begav de sig 

så videre ud på ruten. 

 

Aftensmaden tilberedte vi i hytten og benyttede kogeblus til at lave mad på = vi sparede på vores gas. 

Alle kom i bad og derefter var der briefing og morgendagens tur hvor planen var at forsøge at nå toppen af 

Galdhøpiggen. Alle fik tilbuddet om at blive nede hvis de ikke følte sig klar til en toptur, men alle ville gerne 

med.  

 

Rygsækkene blev pakket om så de var klar til topturen og klokken 22:00 var der ro i alle telte. 

  

Vores basecamp med Spiterstulen i baggrunden 
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Dag 4 - Resume 
Dagens stikord:  Blæst, slud (dræber regn), mudderskred, monster store 

smeltevandsfloder, ”kort tur”, Spiterstulen (spillebulen), bad til alle, 

aftensmad i hytte, mystiske danskere, tidligt i seng. 

Den prikkede bjergtrøje gik til:  Jonathan, for at have ydet en ekstra indsats ved at bære en ekstra 

teltdel og for at have lavet morgenmad hurtigt og til tiden. 

Dagens citat:  Der er ikke noget varmt vand i den kolde hane. 

Dagens vejr: Skyer + mørke skyer. Hul i skyerne én gang. Regnfuldt. 

Dagens temperatur: 10-12 C 

Dagens vind:  Kraftigt og til tider stormende 

 

Dagens distance:  6 km ~ 3 timer. 

Min og max højde: 1100 MOH / 1200 MOH 

SMS til DK: SMS til Danmark fra Spiterstulen. 

Dagens folk:  2 vandrere i modsat retning. (Nordmænd). 

Dagens folk ved Spiterstulen: 2 danskere som havde opgivet toppen. 

 2 svenskere som næsten havde nået toppen. (12 timer) 

 2 norske jenter, hvor den ene også var spejder. De lavede mad samtidigt 

   med os og skulle også på toppen dagen efter. 

Dagens morgen menu:  Øllebrød 

Dagens aften menu:  Kylling i karry med nudler. 
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Dag 5 – Galdhøpiggen 
Onsdag 29/06-2011 

Vækkeuret ringede 06:45. Jakob stod op, vækkede spejderne i de to andre telte, og derefter lederne. Det 

var dagen før blevet aftalt, at vi gik i tørrerummet og hentede vores støvler og klæder klokken 07:00, men 

ikke alle var lige kvikke. 07:30 spiste vi morgenmad, havregrød med sugarmountain på, i hytten. Checklisten 

fra dagen før blev gennemgået og det blev sikret alle havde husket det hele. (Det skulle senere vise sig at 

Mads manglede sine regnbukser – de var efter sigende blevet væk i tørrerummet, men blev om aftenen 

fundet i garderoben i Spiterstulen af lederne). 

 Vi holdt en tuderunde og Rabobank trøjen gik til Mads for at have udvist en ihærdig indsats for at få en stor 

sten i floden så vi alle kunne komme over. Han var dog i tæt konkurrence med Philip som havde løbet rundt 

i undertøj og sat teltpløkke i tidligere på morgenen dagen inden. 

Planen var at vi skulle gå klokken 08:00, hvilket i teorien var muligt da teltene skulle blive stående 

(basecamp concept) og rygsækkene var prepakket i dagen inden. 

Klokken blev dog 08:45 inden vi var af sted. 

Men pyt, vejret var tørt og energien var 

god. Højden var 1075 meter over havet og 

vejrudsigten (fra yr.no i Spiterstulen) lovede 

fint vejr morgen, formiddag og middag, 

med mulighed for lidt regn ud på 

eftermiddagen. Det skulle siden hen vise sig 

at være mere forkert end DMI på en dårlig 

dag… 

Vi arbejde os godt opad med 15/2 interval 

(15 minutters vandring / 2 minutters 

pustepause) i stedet for de 30/5 vi plejede 

at følge. 

Vi mødte nogle nepalesere der var i gang med at genopbygge 

stien og lave en ny – alt sammen ved at håndbære klippesten 

og bygge små diger, stenvægge og små broer. Hårdt arbejde, 

men eftersom de fløjtede imens, kunne de vel lide arbejdet. 

De skulle være her i 4 måneder og derefter videre til et andet 

sted for at lave det samme. 1300 MOH.  

Turen op var anstrengende, stigningen var hård. Så kom 

regnen og vi fik regntøj på – og forsatte. 

Ved 10 tiden mødte vi et hold på 8 personer som havde givet 

op og var på vej ned igen. Det gjorde vi dog ikke, om end vi 

overvejede det. Men vi ville ikke vende om før vi havde en reel 

grund. Det kunne jo være de andre blot var nogle elendige 

bjergbestigere… 1537 MOH. 

10:35 var klipperne så stejle, våde og hårde at kravle i at Jonas 

P. foreslog at vi skulle vende om. Marianne og Jakob var mest 

Gruppebillede inden afgang imod Galdhøpiggen 

Turen op bød på stigninger og sne 
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stemt for at forsætte lidt endnu, så efter en kort vurdering valgte vi at forsætte. 

Ved 11 tiden blev i indhentet af de to norske jenter vi havde mødt dagen før, samt en dansker (Lars) hvis 

makker havde vendt om pga. et dårligt knæ. Lars slog sig til os, da han ikke følte for at gå alene. Desværre 

havde hans makker haft regntøjet i hans rygsæk, så Lars var på bjerget uden regntøj. 

Vinden tog til og skyerne blev tættere. Det regnede forsat og var svært at se noget. Mere tøj og det 

resterende regntøj blev taget på. Huer og vanter blev også fundet frem. Der var meget sne. 1900 MOH 

Rasmus gik kold – han havde desværre ikke været helt hurtig nok med at få regnbukserne på og var blevet 

for kold og afkræftet. Han blev klædt på, blev tvangsfodret med noget chokolade og fik en af Jakobs 

vandrestave der fungerede bedre i sneen end den han selv havde. Efter en peptalk begav vi os videre opad. 

Inden opstigningen til Svellnose mødte vi igen de to norske Jenter som talte med et norsk par der havde 

vendt om. De syntes der var for smalt og stejlt at gå. Manden havde været her for 10 år siden og var vendt 

om på præcis samme sted. Også her overvejede vi dog meget at vende om. Efter lidt snak og studering af 

kort, besluttede vi os alle for at gå 

videre. 2000 MOH. 

Vi kæmpede os videre opad. Vejret var 

virkeligt dårligt og vinden var meget 

hård. Rygsækovertrækkene havde vi 

bedt spejderne om at pakke væk, 

vinden var simpelthen for kraftig og 

hellere en våd taske end at blive revet 

omkuld af vinden. Alle var på 

nuværende tidspunkt udkørte og våde. 

Efter endnu et stykke mødte vi en 

hollænder som netop havde været på 

toppen og som kunne fortælle os at 

toppen snart var i sigte og at vi ca. 

havde 30 minutter endnu. Det var dog 

nærmere en time, men det var rart at høre. 

Lars var nu så kold og afkræftet at han fik Jakobs anden vandrestav og fik støtte af Jakob op ad den sidste 

del af bjerget...men at støtte en anden person på en stejl sneside er ikke nemt, så desværre vrikkede Jakob 

om på foden – det gav smerter under hele nedturen. Spejderne var heldigvis selvkørende og behøvede ikke 

hjælp på den sidste strækning imod toppen. 

Skyerne åbnede sig og vi fik et kort glimt af hytten på 

toppen. Så lukkede skyerne sig i igen, og vi gik i tæt 

tåge. Heldigvis var der en hund der gøede på toppen, 

så kunne vi gå efter lyden - for der var intet at se 

andet end hvidt, hvidt og hvidt. 

Udsigten kunne vi godt glemme alt om, nu var målet 

blot at nå toppen på 2469 MOH. 

  

Der blev lagt kræfter i for at komme op. Vejret var absolut dårligt! 

Toppen af Galdhøpiggen i sigte 
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Klokken 14:00 nåede vi toppen. Ud af hytten væltede det med folk som havde taget topturen med guide og 

brævandring. Også nogle små unger på 5-8 års alderen. Ufatteligt! Til alt held var de på vej ned igen, så der 

blev plads til os i hytten. Alle spejderne var våde, så det var godt at komme ind i hytten hvor der var læ og 

gasovne. Magnus rystede helt vildt og Jonas B. gik kold (på trods af at han havde kørt 2 plader chokolade 

ned på opturen). Der var bare ikke mere energi tilbage. Vi lavede frokost og suppe (med smeltet sne). Alle 

begyndte at få varmen og rystelserne holdt op. Humøret blev bedre og Rasmus kvikkede op igen. 

Alle havde MEGET vådt tøj og kun noget af det nåede at tørre mens vi var i hytten. Lars valgte at tørre sine 

bukser ved at stå tæt på gasbrænderen. …lidt for tæt, for pludselig smeltede hans ene bukseben, så der 

kom store huller i det. Duh! Til alt held fik han ikke nogen forbrændinger, så han skulle ikke ud at rulles i 

sneen. 

Jonas B.’s fleece var så våd at den ikke havde nogen varmeværdi, så han lånte en tør fleece af Jakob. Lars 

lånte en Buff og dermed var alt vores tørre ekstratøj i brug. 

Vi tog tøj på, takkede for besøget til manden som 

boede i hytten og solgte kaffe og souvenirers. 

Desværre tog han kun imod kontanter, så vi kunne 

ikke handle hos ham. Folk fik tøj på og vi fik taget 

topfoto’s af alle. Lars var med igen. 

15:45 startede vi nedstigningen, men skydækket 

stadig var meget tæt kunne vi ikke se noget – og 

ramte desværre en forkert retning. Da vi kunne se at 

vi var galt på den og på vej ud imod en bræ rådførte 

os med kort og GPS og måtte gå op igen, rundt om 

Piggbrean og tilbage på den oprindelige rute. 

Snart efter fandt vi den første T-markering. Yes! 

Vinden var strid og det haglede. Det gjorde ondt! Vi 

bevægede os videre op over Keilhaustopp og 

Svellnose. Humøret var godt og stemningen var høj. 

Nu havde vi nået vores mål! Dog skulle vi passe godt 

på, for vi havde 500 meters frit fald på højre hånd.  

Turen ned var lang. Vi holdt nogle snackpauser 

undervejs for at holde energi niveauet oppe og for 

dermed at kunne bevare koncentrationen. Det 

bedste ved nedturen var de lange snestykker hvor vi, 

på visse af dem, kunne springe/små løbe/kure/kælke 

ned.  

 

Klokken 19:00 styrtede Jonas P. desværre og fik en rift i kinden samt en kraftig ridse i brilleglasset. Nedtur! 

Klokken 20:00 var alle hjemme i basecamp.  

Vi gjorde det! Vi havde nået Nordeuropas højeste bjergtinde. Og så endda i noget elendigt vejr. Sådan! 

Tilbageblik på en del af nedstigningen fra Svellnose.  
Den var stejl! 
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Vi lavede mad og kom i bad. Jonas P. gik i seng og Marianne og Jakob gik i Spiterstulen for at finde en sofa 

og for at planlægge en alternativ rute. Samt at lægge Jakobs kamera til tørre i receptionen. Det havde fået 

lidt for meget vand på topturen, så det virkede ikke længere. 

Den planlagte rute over Glitterheim viste sig at gå igennem 14 km blokmark, og det var der ikke stemning 

for at gå efter en lang og hård toptur. Der blev kigget på alternativer i form af bus, båd og alternative ruter. 

Og en alternativ og fornuftig rute blev fundet – om end det indebar at vi skulle benytte os af bådfarten på 

Gjende endnu en gang. Planen blev godkendt af Philip, Rasmus og Jonathan og også var stødt til. Marianne 

frådede en pose chips og Jakob en kop kaffe. Danskerne som vi havde mødt tidligere mødte vi igen – de var 

nu kommet hjem fra deres hike hvor de havde sovet under presenning…  

Klokken 23:20 var det sengetid. 

 

Topturen i klokkeslæt / MOH (Meter Over Havets overflade) / vejr 
Tid MOH Vejr 

08:45 1075 Solskin og tørt (Afgang fra lejren) 

09:00 1215 Solskin og tørt 

09:15 1305 Solskin og tørt 

09:28 1380 Solskin og tørt 

09:33 1400 Regn 

09:45 1469 Kraftig regn 

10:00 1537 Regn 

10:15 1640 Sol 

10:35 1800 Regn 

11:30 1942 Regn og tætte skyer 

12:00 2114 Slud og tætte skyer 

14:00 2469 Regn og tåge (Ankomst til toppen) 

15:45 2469 Regn og tåge (Afgang fra toppen) 

16:30 2360 Hagl og tåge 

17:00 2355 Regn 

17:30 2272 Regn 

18:00 2000 Regn 

19:30 1500 Stille regn 

20:00 1075 Småregn (Ankomst til lejren) 
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Dag 5 - Resume 
Dagens stikord:  Store forventninger, hård tur, dårligt vejr, max presset, toppen, lang 

nedstigning, rart at komme ”hjem”. Ro på! 

Den prikkede bjergtrøje gik til:  Mads, for at have gravet den afgørende sten op, så vi kunne kommer 

over smeltevandsfloden. 

Dagens citat:  Der skal 10 vilde fjeldaber til at stoppe mig fra at nå toppen. 

Dagens vejr: Skyer, sol, tætte skyer / tåge, sorte skyer. Regnfuldt med hagl og slud. 

Dagens temperatur: 4-12 C 

Dagens Vind:  Jævn  til meget hård. 

Dagens distance:  2 x 7 km ~ 11 timer. 

Min og max højde: 1100 MOH, 2469 MOH 

SMS til DK: SMS til Danmark fra toppen af Galdhøpiggen og igen fra Spiterstulen. 

Dagens folk på bjerget:  En flok på 8 (fra Venezuela?) 

De to norske Jenter 

Lars 

Et norsk ægtepar 

Et par Hollændere 

En masse i tophytten. 

Dagens folk ved Spiterstulen: De 2 norske jenter.  

Lars 

 De 2 danskere. 

Dagens morgen menu:  Havregrød 

Dagens aften menu:  Pasta bolognese med nudler  
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Dag 6 – Kort dag på en tør rute 
Torsdag 30/06-2011 

De glade vandrere var trætte. De sov længe! …eller rettere, nogen gjorde. Jakob vågnede 07:30 og skrev 

dagbog. 08:00 vågnede Marianne og senere Jonas. 08:30 blev spejderne vækket og det blev aftalt at vi 

skulle mødes i hytten klokken 09:00 til morgenmad. Tiden skred dog for flere af de involverede parter og 

klokken 10:00 kunne vi spise vores morgenmad. Jakob havde hentet sit kamera i receptionen. Det var tørt 

og kunne tage billeder igen – men havde haft det bedre. Derefter lavede vi en proviant status hvor vi 

erfarede at vi havde for lidt bulgur. Men intet var kritisk. Det blev aftalt at vi skulle mødes til afgang klokken 

12:00. Tiden gik og 13:20 var vi ved at være klar! Vi holdt tuderunde og bjergtrøjen gik til Philip fordi han 

altid er klar og altid tager en ekstra tjans uden brok. (På topturen havde alle gjort det fantastisk). 

Klokken 13:40 forlod vi Spiterstulen og sagde trist farvel til tørkerommet – og goddag til udsigten til våde 

støvler resten af turen. 

Ruten var omlagt og for at undgå de 14 km blokmark uden mulighed for overnatning, gik vi i stedet imod 

Leirvassbu – og dermed en gentagelse af ruten mellem camp 3 og Spiterstulen. 

Vi frygtede for en våd rute med mange våde krydsninger, men regnen som udeblev, gjorde at vi kunne gå 

næsten tørskoet hele vejen! Alle bækkene var krøbet og det var nemt at komme over. Lækkert! 

 

Frokost på ruten ved Visa elven 

Vi havde også et glædeligt gensyn med stenen fra dag 4. Frokosten blev indtaget tæt på vores gamle camp 

3 og klokken 18:10 gjorde vi holdt. Regnen startede og teltene blev slået op. Det fladeste sted var midt i et 

vandløb – så der blev det! Labskovs med kartoffelmos blev tilberedt i teltene – og der blev vi resten af 

aftenen. Vi lå endnu engang tæt på noget vand og denne gang opfattede Marianne ikke lyden som en 

motorvej – men tænkte tanken ”hvem har glemt at slukke for gassen”. Et tydeligt tegn på vandringskuller! 

Lederne spillede lidt kort og hyggede sig. Hvad spejderne lavede vides ikke, men de støjede gevaldigt. 22:30 

var Jonas og Marianne gået omkuld og Jakob afsluttede dagens dagbog. Spejderne var også stille, så enten 

var de faret vild, eller også var de gået i seng. 
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Dag 6 - Resume 
Dagens stikord:  Nyvaskede T-shirts (lugter af Real mad, pebermynte og tørrerum), 2 x 

bro med mindre vand, gensyn med vores sten, lavt hængende skyer, 

glade for tørre støvler, Jakob har smerter i sin ankel, Marianne i sin 

lilletå, fart på spejderne, regnvejret udeblev – næsten. Lejr i vandløb. 

Den prikkede bjergtrøje gik til:  Mads, for at have gravet den afgørende sten op, så vi kunne kommer 

over smeltevandsfloden. 

Dagens citat:  Jeg skal lige nå at tage et billede mens det stadig er lyst. (Det er lyst hele 

   døgnet, red.) 

Dagens vejr: Skyet, lave skyer, næsten ingen regn. 

Dagens temperatur 10-12 C 

Dagens vind:  Svag vind, rygvind. 

Dagens distance:  8 km ~ 4½ time. 

Min og max højde: 1100 MOH, 1300 MOH 

SMS til DK: Intet netværk 

Dagens folk ved Spiterstulen:  De to danskere - igen  

Et par fra Tjekkoslovakiet 

Dagens folk på ruten: 2 vandrere. 

2 franskmænd (som Magnus fik en snak med). 

1 vandrer og hans hund. 

Et telt uden folk. 

Dagens morgen menu:  Risengrød 

Dagens aften menu:  Labskovs med kartoffelmos 
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Dag  7 – Lugtende gæster på Leirvassbu 
Fredag 1/7-2011 

07:00 vågnede Jakob. Halvdød efter en elendig nat hvor jorden havde været for bulet og skrå til at give 

ordentlig søvn. Efter lidt møffen rundt stod Jakob op og vækkede spejderne. Planen var at vi skulle lave en 

tidstest på hvor hurtigt vi kunne blive klar – sådan at vi kunne komme op i rette tid søndag morgen når vi 

skulle af sted til båden. Spejderne og lederne tog sig sammen og lavede øllebrød, opvask, pakning og 

teltnedslåning til trods for lave skyer og tæt tåge. 09:10 var der morgensamling og alle var klar! Tuderunden 

var hurtigt klaret og da ingen havde gjort sig særskilt fortjent til at være den prikkede bjergtrøje kunne 

Philip beholde den endnu en dag. At han så vanærede den ved at komme til at tage den omvendt på, det er 

en anden sag. SHAME ON YOU! 

09:20 var der afgang under de lavt hængende skyer. På vejen imod Leirvassbu mødte vi den grønne og røde 

teletubbie aka 2 norske børn klædt i rødt og grønt. De var med deres forældre på telttur i fjeldet. De sneg 

sig bag os og var totalt usynlige…NOT! Men de var nu engang meget søde og sjove. 

 

Udsigt til Visbrean 

Efter mange meters stigning og passage af nogle lettere tilfrosne søer, dukkede Leirvassbu op i tågen – og 

forsvandt snart igen. Klokken var 13 da vi nåede helt frem og det viste sig at Leirvassbu er en sikker 

kandidat til Norges grimmeste byggeri! Indvendigt var 

det dog noget pænere og vi (Marianne) fik lov til at 

spise vores frokost indenfor, hvis blot vi lod være med 

at benytte vores Trangia’er. Vi kogte derfor vores 

suppe udenfor og begav os ind. Efter aftale med 

bestyrerinden tog vi vores støvler af. Vi nød at være 

indenfor og turisthytten var faktisk meget pænere 

indenfor end udenfor. Men efter en times tid måtte 

bestyreren åbne døren og lufte ud, til trods for at det 

var et stort lokale vi sad i. Vi forstod hentydningen og 

bevægende vores lugtende kroppe udenfor igen. Men 

takkede venligt for gæstfriheden og forlod stedet 

klokken 14.  

Vandring i sne, parallelt med den frosne sø Troget 
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Turen gik videre ad T-ruten…som efter passage af et 

sneområde blev til L-ruten. Jo længere vi gik, jo 

højere kom vi op. Vi undrede os lidt og til sidst måtte 

vi sætte os ned med det detaljerede kort, kompas, 

GPS og højdemåler og erfare at ruten vi fulgte ikke 

var indtegnet på kortet. Vi måtte derfor retur og ind 

på den rigtige rute – som vi havde overset pga. tætte 

skyer og et bredt sneområde. 

 

Klokken 18:30 nåede vi den planlagte lejrdestination og da der var mulighed for at slå telt op, var det her vi 

klappede dem op! Fælles aftensmad i det fri med chili con carne og en smule bulgur. Men da vi manglede 

en pose bulgur, så blev den resterende sult stillet i digestive kiks.  

Derefter blev det koldt og skyet og lederne kravlede ind i deres telt, mens spejderne løb rundt og byggede 

dæmning. Til alt held ikke så stor en dæmning at ledernes telt blev oversvømmet! 

21:30 var der ro og 22:00 sagde lederne godnat! 

 

 

Spisning i det fri - for første gang i flere dage tillod vejret at vi kunne spise fælles aftensmad udenfor. 

   

Leirvassbu, turisthytten hvor vi spiste vores frokost 
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Dag 7 - Resume 
Dagens stikord:  Farvel til tørrerummet, Leirvassbu, i lugter for meget vi er nød til at lufte 

ud, L-ruten, vildledt, fælles aftensmad, dæmning 

Den prikkede bjergtrøje gik til:  Ingen. Derfor kunne Philip beholdte endnu en dag. 

Dagens citat:  Vi bliver nød til at lufte ud! 

Dagens vejr: Skyer, lavt hængende skyer. Solstrejf 1-2 gange. Lidt regn. 

Dagens temperatur: 8-12 C 

Dagens vind:  Svag 

Dagens distance:  14 km ~ 9 timer. 

Min og max højde: 1300 MOH, 1660 MOH 

SMS til DK: Intet netværk 

Dagens folk på ruten: Norsk familie inkl. 2 teletubbies 

Hyrde med 2 hunde. 

Lonely trekker 

En flok på DNT tur med bla. en dansker iblandt. 

2 trekkere der overhalede. 

Dagens morgen menu:  Øllebrød 

Dagens aften menu:  Chili con carne med bulgur (og digestive) 
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Dag 8 – T-rute og L-rute 
Lørdag 2/7-2011 

7:25 stod vi op – til og med inden vækkeuret, som var sat til 7:30, begyndte at støje. Ledernes Batman 

snuede dog lidt længere. Morgenmaden stod på havregrød, men lederne lavede en müesligrød fabrikeret 

på noget müesli Jakob havde fundet efterladt i baderummet på Speiterstulen. Det var ikke verdens bedste 

grød, men ned kom den da! 

9:10 var vi semiklar og holdt morgenbriefing og rygsæk vejning. Den samlede vægt var faldet med ca. 50 kg! 

Rabobanken gik til Jonas B. for at have udvist større glæde og optimisme end før, for at være i bedre humør 

og for ikke at have bitchet over småting. 

Tuderunden var interessant, der var nemlig 

ikke ret meget tuderi, om end alle vel 

egentligt var smadrede i skuldre og fødder. 

Men man kan vende sig til meget!  

9:40 gik vi. Stien var god og farten var 

ligeså! Spejderne spurtede af sted, det gik 

jævnt nedad. Vejret så godt ud med små 

huller til blå himmel – og mulighed for at se 

lidt bjergsider. Men selvfølgelig blev det 

snart skyet og gråt igen! Godt vi havde fået 

nogle flotte bjerge at se i starten af turen! 

Sten, sne og mudder blev forceret med en ligegyldighed 

som aldrig før. I starten af turen hoppede spejderne fra 

sten til sten, men nu pløjede de bare igennem! Men alle 

støvler var alligevel også våde. Formiddagssnackpausen 

blev holdt halvvejs på Langvatnet og senere holdt vi 

frokost på præcis det sted hvor vi havde lagt camp 2 for 

mange dage siden. 

Vi nåede det skrækkelige snefelt som vi havde kæmpet os 

op over på dag 2, men siden dengang var det skrumpet ind 

til det rene ingenting! (Ingenting var alligevel hvad det 

havde været efter vores tur på Galdhøpiggen). 

Senere nåede vi skideskuret og derefter gik det endnu 

raskere (norsk for hurtigere) imod Gjendebu hvor vi 

ankom 16:30. 

Ifølge vores kort var det et ubemandet sted, men det var 

bestemt ikke tilfældet. Der lå derimod en veletableret 

turisthytte og da der ikke var nogen alternativer for at slå 

telt op medmindre vi gik nogle kilometer tilbage. Vi måtte 

vi pænt betale ved kasse 1. Til gengæld øjnede vi 

muligheden for at bruge både bad og tørrerum og dermed 

være knapt så generende for de andre rejsende når vi skulle rejse hjem dagen efter. For nøj hvor vi lugtede 

som vagabonder! 

Behandling af en vabel - ikke engang den blev nævnt ved tuderunden 

På vandring i vand og lave skyer 
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Teltpladserne var absolut små og på de fleste af de 35 teltpladser var der knap og nap plads til et 1½ mands 

telt. Vi fandt dog en stor plads med plads til alle 3 telte! 

En del af vores tøj blev vasket og tørrerummet blev flittigt benyttet, både til at tørre tøj og som hang out 

place for spejderne. Man fatter IKKE hvorfor, men måske de savnede lugten… 

 

Der blev ædt fisk som aldrig før! 

En del af dagens menu stod på friskfanget fisk stegt over bål med gran og citron. Nogle glade nordmænd 

der holdt sommeråbning havde lavet for meget mad, så vi fik ca. 40 stykker fisk – så kun 6 af os orkede at 

spise vores medbragte aftensmad; kylling i sursød sovs med nudler. 

Aftenen kom, og efter en tur til færgelejet fik 

spejderne den sidste kakao til deling, mens 

lederne tog en tur op til pejsestuen på 

Gjendebu – men gik snart efter i seng. 

Spejderne sov ved 22:30 tiden, lederne lige så. 

Vi skulle tidligt op næste morgen, så der var 

ingen grund til at være vågen hele natten. 

 

 

 

 

  

Gjendebu, et flot sted! 
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Dag 8 - Resume 
Dagens stikord:  Farvel til tørrerummet, Leirvassbu, i lugter for meget vi er nød til at lufte 

ud, L-ruten, vildledt, fælles aftensmad, dæmning 

Den prikkede bjergtrøje gik til:  Jonas B for en betydelig mere positiv indstilling. 

Dagens citat:  Vi bliver nød til at lufte ud! 

Dagens vejr: Skyet. Næsten ingen regn. Men klokken 22:30 regnede det! 

Dagens temperatur: 10-12 C 

Dagens vind:  Svag 

Dagens distance:  12 km ~ 7 timer. 

Min og max højde: 1000 MOH, 1440 MOH 

SMS til DK: Intet netværk 

Dagens folk på ruten: DNT gruppe på tur 

1 trekker 

En flok nordmænd der forlangte chokolade for at vi måtte passere. 

Et dansk par hvor konen tudede og ikke var begejstret for turen – og de 

var endda kun gået på det nemme stykke. 

En omgang friske vandrere der lige var stået af færgen. 

En masse mere eller mindre berusede nordmænd der fejrede 

sommeråbningen 

Dagens morgen menu:  Havregrød 

Dagens aften menu:  Frisk fisk med citron og gran + kylling i sur sød sovs med nudler. 
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Dag 9 –Sidste dag i Norge, hjemrejsen begynder. 
Søndag 03/07-2011 

Klokken 03 blev Jakob og Jonas vækket ved at en norsk pige som råbte ”indianertelt” uden for. Jakob 

morede sig og faldt i søvn igen. Jonas skumlede over det og faldt ikke i søvn igen. 

06:00 ringede vækkeuret. Det var tid at stå op. Spejderne var allerede vågne og klokken 07:00 var Jonas B. 

færdigpakket og klar til afgang! Han blev dog en kende ærgerlig da det gik op for ham at færgen først 

sejlede 8:35 og ikke 7:35 som han troede. Snydt igen! 

Men da vi andre havde tid nok, fik vi i ro og mag pakket vores grej og våde telte. 

08:25 stod vi klar ved bådebroen og Gjendine sejlede os i møde. Vi holdt morgenrunde og den prikkede 

bjergtrøje gik til Magnus som havde været super energisk under hele turen, meget positiv og eks. havde 

kravlet op på en top for at lede efter stien efter vi var gået af den forkerte L-rute. 

08:35 lagde vi fra kaj og Gjendine var en meget federe 

båd end Gjende III som vi havde sejlet med for lidt 

over en uge siden. Den pløjede igennem vandet som et 

kystovervågningsfartøj og vi hang ud i de bløde 

sofasæder. Efter et stop ved Memurubu sejlede vi 

videre til Gjendesheim.  Bussen fandt vi oppe ad 

bakken og 9:52 kørte vi af sted. Der var SMS signal så 

Danmark fik en status besked. 

Busturen var en lang rejse i regn og tåge – men pyt, de 

fleste af spejderne sov alligevel. Det var rart at blive 

kørt! 

Ved Fagernes skysstasjon havde vi 15 minutter, så 

skulle vi videre med bussen til Oslo. Det var en 

ordentlig stor bus! 

14:20 ankom vi til Oslo busterminal og vi tog en tur op 

igennem gågaderne til vi nåede Karl Johans Gate. Her 

dumpede vi rygsækkene og spejderne fik lov til at gå 

på sightseeing i byen. Lederne blev og passede på 

bagagen. Tiden gik hurtigt og efter vi havde fået taget 

nogle crime pictures i en telefonboks, gik turen videre 

til Egon’s ved busterminalen. Her var der ’all you can 

eat’ tilbud, så det sprang vi på. Priserne for mad i 

Norge er ikke noget der får folk til at juble! 

 

19:50 forlod vi spisestedet, alle mætte, men nogle mere proppede end andre. Vi nævner ingen navne, 

Rasmus. 20:20 befandt vi os uden for busterminalen. Det var simpelthen for varmt at være indenfor. Her 

holdt vi evaluering og der var ikke tvivl om at det var en god tur vi havde haft!  

Rasmus fik dræbt Jakobs kuglepen og gik i kast med at samle flasker for at kunne købe en ny. Og på en eller 

anden måde lykkedes det ham at skaffe en ny kuglepen inden bussen kørte. 

22:15 ankom vores bus og 22:35 var vi på vej imod København. 

  

Vi gør klar til at springe på Gendine 
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Dag 9 - Resume 
Dagens stikord:  Farvel til Jotunheimen, tidligt op, bådtur, bustur, all you can eat, høje 

temperaturer i Olso, byvandring. 

Den prikkede bjergtrøje gik til:  Magnus for at have været super energisk under hele turen. 

Dagens citat:  Vi tager vores gaiters på og krydser springvandet! 

Dagens vejr: Skyet og sol. Regn og tørvejr.  

Dagens temperatur: 10-25 C 

Dagen vind:  Svag. 

Dagens distance:  Mange km i bus + 3-4 km i Oslo 

Min og max højde: N/A 

SMS til DK: Status besked til DK ved Gjendesheim. 

Dagens folk på ruten: En masse over det hele. 

Dagens morgen menu:  Risengrød 

Dagens aften menu:  Pizza hos Egon’s og sodavand. 
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Dag 10 – Ankomst til Hillerød efter togforsinkelser 
Mandag 4/7-2011 

Klokken var 02 da bussen gjorde holdt i Göteborg i 

Sverige. Vi var kommet igennem tolden uden 

kontrol og det var tid til at strække ben. Det 

vrimlede med heavy rockere efter en stor 

metalkoncert. De både vadede rundt og lå og sov 

på jorden. Efter en halv times tid kørte vi igen og 

klokken 06:30 ankom til København som planlagt. 

Hvad der ikke var planlagt var at der havde været 

skybrud i weekenden og togtrafikken derfor var 

lammet. 

Vi begav os på vej og måtte skifte tog to gange og 

køre med tre tog. Vi sendte løbende SMS status til 

forældrene om vores ankomsttidspunkt, efterhånden 

som det ændrede sig. Vi havde lidt kiks og knækbrød 

til morgenmad, men afsætningen var ikke den helt 

store. Folk var vist ved at være trætte af den type 

kost. 

 

Klokken 08:45 ankom vi til Hillerød station og alle var 

glade for at være hjemme igen. Vi sluttede af og sagde 

tak for denne gang. Tur mærker med Galdhøpiggen blev uddelt, teltene blev dumpet i Jakobs bil og en 

tropssommerlejr af de rigtig fede var slut!  

Dag 10 - Resume 
Dagens stikord:  Varm bus, morsom buschauffør, heavy rockere,  

Den prikkede bjergtrøje gik til:  Ikke uddelt. Turen var slut! 

Dagens vejr: Flot vejr. 

Dagens temperatur: 20-25 C. 

Dagens vind:  Svag 

Dagens distance:  Mange km i bus. 

Min og max højde: N/A 

SMS til DK: Status besked til DK ved ankomst til Hillerød 

Dagens folk på ruten: Mange sovende buspassagerer 

Heavy rockere i Göteborg 

Danskere der ventede på togene 

Dagens morgen menu:  Kanelknækbrød 

Dagens aften menu:  Måske en livret? 

Vores bus til Danmark holder pause i Göteborg 

Togkaos på Svanemøllen. Bjergtrøjen kan lige anes i midten. 
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Æselskema 
Et par gange under turen vejede vi rygsækkene for at sikre at vægtfordelingen ikke var helt skæv og 

uretfærdig, samt for at man bedre kunne have ondt af sig selv.  

Vægten er målt med en fiskevægt og aflæsningen er ikke nødvendigvis helt præcis. 

Pga. dårligt vejr brugte vi ikke tid på at veje rygsække alle dage, om end det faktisk var planen. 

 
  Pakkedag Tur 

Sjak Æsel 
Eget 
gear Mad Øvrigt Telt 

Bereg-
net 

vægt 
Lør 

Dag 1 
Søn 

Dag 2 
Man 

Dag 3 
Tirs 

Dag 4 
Ons 

Dag 5 
Tors 

Dag 6 
Fre 

Dag 7 
Lør 

Dag 8 
Søn 

Dag 9 

  Jonathan 8,8 6,7   2,0 17,5 18,0 20,0     11,0* 16,0 15,5     

  Mads 9,1 5,7   1,0 15,8 18,5 20,0     6,0 14,5 12,5     

  Rasmus 8,9 3,9 1,2 1,8 15,8 18,0 17,0     11,0* 15,0 13,0     

  Blåt Sjak 26,8 16,3 1,2 4,8 49,1 54,5 57,0     17,0 45,5 41,0     

  Philip 8,2 5,7   2,0 15,9 18,0 19,5     9,0 18,0 15,0     

  Jonas B. 8,9 5,3 1,2 2,0 17,4 18,0 20,0     9,0 15,5 16,5     

  Magnus 8,9 4,2   1,0 14,1 15,0 17,0     8,0 14,5 13,0     

  Hvidt Sjak 26,0 15,2 1,2 5,0 47,4 51,0 56,5     26,0 48,0 44,5     

  Jakob 10,9 11,5 5,9 1,0 29,3 31,0 32,5     12,5 23,5 21,5     

  Jonas 11,0 10,2 2,0 2,2 25,4 26,0 26,5     13,0 22,5 23,0     

  Marianne 10,6 9,8 1,2 2,0 23,6 26,0 26,0     9,5 22,0 20,0     

  Rødt Sjak   31,5 9,1 5,2 78,3 83 85     35 68 64,5     

 
Samlet 
vægt 

52,8 63 11,5 15 174,8 188,5 198,5     78 161,5 150     

 

Vægten på dag 1 er uden vand – vejet på busterminalen i Oslo. 

Vægten på dag 2 er med vand. 

Vægten på dag 5 er topturs oppakning. *Jonathan og Rasmus delte rygsæk. 

 


