Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999

Hovedmålet med vores tur i Dovrefjell var at komme op på toppen af Snøhetta. Snøhetta er et af Norges højeste bjerge 2286
m.o.h. kun ca. 200 meter lavere end det højeste nemlig Galdhøpiggen på 2469 m.o.h.

Vi kørte op i fjellet og parkerede lidt under trægrænsen. Vejen sluttede ganske enkelt, og selv med en LandRover skal man
kende sine begrænsninger. Efter noget at spise begav vi os af sted. Efter en kort tur var vi over trægrænsen, her åbnede
landskabet sig. Og det var ret barsk. Der var meget lidt vegetation. Det kunne godt minde lidt om et månelandskab. Derudover
fik vi også en forvarsel om, hvad vi ville komme til at møde meget mere af senere. Landskabet bestod meget af nedbrudt
klippe (dette kaldes på norsk UR), der i store områder lå som et tæppe med sten i alle størrelser. Det var ikke så behageligt at
gå i.

Et eksempel på den meget lagdelte klippestruktur. Vi gik langs søen, men nogle steder stak lange sne-tunger højt oppe fra og
helt ned i vandet, og da de var næsten lodrette, var der ikke andet for end hver gang at gå så højt op i fjellet, at det blev lidt
mere fladt, og vi kunne komme over uden risiko for at glide ned og ud i vandet.

Loennechenbua. Vores første overnatningssted. I hytten er der kun 2 senge, og da der også var kommet en ung nordmand til
hytten, var pladsen lidt trang. Hytten var tidligere i privat eje, men blev af ejeren Harald J. Loennechen foræret til Den norske
Turistforening i 1936. Hytten er ubetjent. Det betyder, at man selv skal have sin mad med, mens gas og brændsel er bragt op
til hytten. Dette foregår normalt med helikopter én gang om året.

Terrænet er forholdsvis fladt. Der er lange stræk, hvor ”op og nedturene” er under 300 meter. Vi holder nogle pauser i løbet af
dagen for at nyde landskabet (mens man går, kigger man nedad hele tiden for ikke at træde forkert), for at drikke, holde
frokost eller holde en lille chokoladepause (det gør vi mest sidst på dagen, hvor man føler, at energien er ved at være brugt).
Vi starter som regel vores ture med ca. 2 kg. chokolade i rygsækken. Det er en hurtig energikilde, som ikke kræver de store
forberedelser.
Åmotsdalshytta. Der er lidt langt til drikkevand, så når der skal hentes vand, foregår det med åg på gammeldags vis.

De røde T’er er vores vejviser. De står normalt placeret, så de kan ses på lang afstand, men her i juli ligger sneen ofte stadig
så høj, at mange af T’erne er skjult. Det er frivillige fra Den norske Turistforening, som vedligeholder dem.
Et af vores store mål med turen her var at komme på toppen af Snøhetta, men som det kan ses på billede 2 er det kun
nederste del, som er synlig. Toppen er indhyllet i skyer.
Beplantningen er meget lav. Her er blomster og fjellbirk ikke meget mere end et par cm. På billede 4 er vi i en dal, hvor man i
1947 og 1953 udsatte 23 moskusokser fra Grønland. I dag er der over 100 dyr, og man gør fornuftigt i at holde sig på afstand,
da det er store dyr, som har et noget hidsigt temperament. Vi gik ellers nogle timer ekstra ned i dalen for at få dem at se, men
desværre.

Hytten Reinheim. Vi stod op til en flot morgen med sol fra en skyfri himmel, og Snøhetta kunne ses helt til toppen (den hvide
top til højre på 1. billede). I forrige hytte havde vi lagt en del af vores bagage i depot, så rygsækken var behagelig let. Vi havde
to muligheder, når vi gik op. Enten at gå på sne meget tæt på den stejle skræmt (billede 3) i venstre side af billedet. Det gjorde
vi noget af tiden, men ellers var det op i det meget stenede terræn, som det ses på 4. billede, hvor frokosten og udsigten
nydes.

Endelig på toppen efter en stigning på ca. 1000 meter. Der er lidt diskussion om, hvorvidt Snøhetta er 2286 m.o.h. eller 2284
m.o.h. Når man først er af sted, betyder de sidste par meter ingenting. Der er egentligt ret koldt heroppe, ca. -5 grader, men
det mærker man ikke. På østsiden, øverste billede, har der været mange gæster, men for at komme ned til den hytte, vi skulle
videre til, skulle vi hele vejen langs bjergkammen mod vest (nederste billede). Her havde der ikke været en eneste. Det var
også ret stejlt til begge sider, så det var med at holde tungen lige i munden.

Da vi skulle ned fra bjergkammen, var terrænet så stejlt og sneen hård som is, at vi ikke kunne stå fast. Efter mange
overvejelser besluttede vi os for at tage ”den store glidetur”. Man skulle bare holde hænderne fra sneen. Den var skarp som
små knive på grund af de hårde iskrystaller. Det var godt, at vi ikke havde gået modsat retning, så var vi aldrig kommet op.
Mange nordmænd har ispigge med i rygsækken til at sætte under støvlerne. Det må være til en situation som her.

Så er det bare nedover. Så længe det er på sne, er det meget behageligt. Det er en jævn overflade, og man kan tillade sig at
kigge opad uden risiko. Men da sneen sluttede, var det igen ur i store mængde, som vi nærmest skulle klatre i. Men endelig er
hytten, Åmotsdalshytta, inden for synsvidde (3. billede i højre side lige under søen). Og så gør det godt med husets største
specialitet – pandekager.

Vi tog meget tidligt af sted fra Åmotsdalshytta, da vi havde en lang tur foran os, godt 13 timer frem til næste hytte,
Grøvudalshytta. Igen var den værste forhindring ur, ur og ur (3. billede illustrerer dette).

Endelig efter 10 timer kom vi til den dal, hvor det ”bare lige” er ned gennem dalen, til venstre og så ud over sletten, der skulle
hytten ligge. Vi havde et lille uheld på det sidste stykke gennem den smalle dal. Vi skulle igen igennem noget ur, og denne
gang var stenene ind i mellem flere meter høje, så vi måtte nærmest klatre os igennem. Efter en så lang tur kan det svigte
med koncentrationen et øjeblik, foden glider, og man falder og slår hovedet med en sten, et øjeblik efter kommer rygsækken
så og giver et ekstra dunk i nakken. Lisbeth fik nogle skrammer i panden og på hagen og bed næsten igennem underlæben,
men heldigvis kun næsten. Da vi nåede frem, valgte vi at bo i sikringshytten. En gammel bjælkehytte, der osede af hygge. Når
vi har spist, skal dagbogen skrives og kortet for næste dags tur studeres, så det næsten huskes udenad. Det er vigtigt for at
komme sikkert frem. Mange gange er det højderne på fjelltoppene rundt omkring, der fortæller, hvor vi er.
I området lå en støls (sætergård med geder), som stadig var i drift.

Så er det sidste dag, og turen er ikke så lang 6 – 7 timer, men til gengæld var det meget under trægrænsen. Lige efter billedet
til højre blev taget, løb vi ind i en flok kvægfluer, som tilsyneladende var blevet herreløse. De kastede sig over os, og uanset,
hvad vi gjorde, fulgte de bare efter os og satte sig på os, så snart vi stod stille, der var flere hundrede. Dette varede et par
timer, og pludselig var de væk. De havde nok fundet nogle bedre værter. Man kan for en stund godt sætte sig ind i kvægets
plage med disse energiske fluer, der bare kravler ind alle vegne.

Og vejret viste sig fra sin helt pæne side. Her går vi i en dal med morænebakkerne liggende som lange, forvoksede roekuler.

De sidste dale blev passeret, og på et tidspunkt så vi to rygsække hænge i nogle træer. De var placeret højt, så dyr ikke kunne
få fat i dem. Så efter en mindre undersøgelse fortsatte vi vores tur.
Konklusionen på denne tur er, at her kommer vi ikke igen. Det var et flot landskab, og det var en stor oplevelse at gå op på
toppen af Snøhettta, men ur er ikke noget for os. Det kræver alt for meget koncentration. Hvert skridt skal tages med
varsomhed. Men en tur ind i området fra øst ind til hytten Reinheim og dalen med moskusokserne. Det kunne vi godt finde på.

