
Jotunheimen 
 
Klockan ringde 0200, dags att stiga upp för att göra det som jag planerat. Vad är det som är så 
viktigt att man stiger upp kl 2 på natten? Jo en resa till Joutenheim som ligger i Norge. Detta 
är en av Norges nationalpark som ligger ca 20 mil norväst om Oslo. Jag ska åka dit för att 
vandra på glaciären Smörstabbreen och sedan göra ett försök till att klättra upp för nordens 
högsta topp Galdhöpiggen. 
Packningen låg klar i hallen så det var bara till att koka kaffe och käka ett par mackor. Vist 
var man lite trött av att gå upp så här tidigt, till och med katten Selma reagerade av denna 
händelse. Hon tittade frågande på mig med lite trötta ögon, men hon kurade ihop sig och 
somnade om igen. Jag hade inte sådana tankar utan här var det fokusering på bilkörning och 
all packning som skulle med. Målet var Krossbu som ligger i Joutenheim. 
Klockan hade nu hunnit bli 02.45 och jag satt på plats i bilen, med 10 timmars färd framför 
sig så kändes det bra ändå. Man viste vad som väntade längre fram. 
Jag har nyss blivit ägare till en GPS och med den i bilen så skulle nog resan till Krossbu gå 
bra. Jag är inte så tjenis med dessa elektroniska manickerna så min fru Lena fick hjälpa mig 
att starta upp den och ge mig en liten instruktion om hur den fungerade. Vi knappande in 
resemålet Krossbu och satte fast GPS:en i fönstret. Nu var det bara att lita till tanten i lådan 
och lyssna på vad hon hade att säga till mig. Hon lät ovanligt pigg för att bli väckt vid denna 
tid på morgonen, med en glad röst så sa hon ” om två hundra meter sväng vänster” och det var 
just dessa ord som jag ville höra. Den informationen som hon gav stämde överens med vad 
jag själv skulle ha kört så det kändes tryggt att ha henne med på resan mot Norge. 
Resan gick i lugnt tempo och tanten i lådan sa inte så mycket. Det var när jag började att köra 
på dom norska serpentinvägarna som hon inte hängde med riktigt. Nu började hon låta som en 
äkta medpassagerare. Dessa krokiga vägar blandat med lite ombyggnader fick henne att sätta 
igång att babbla. ” Kör om rutt”, ” Om hundra meter gör en u-sväng”, den som har försökt sig 
på att göra en u-sväng på dom norska serpentinvägarna vet att det är helt omöjligt.       
Jag var nu tvungen att trotsa henne och köra vidare, bra med henne var att hur galet jag än 
körde så behöll hon sin mjuka och behagliga stämma. 
Efter 70 mil och 10 timmars körning så var jag äntligen framme vi målet. Jag parkerade bilen 
vid Krossbu fjällstation som låg otroligt vackert mellan snöbeklädda fjäll. Jag stod en lång 
stund och bara njöt av den fina utsikten. Efter att med en kopp kaffe så var det dags att ta 
kontakt med fjällstationen och anmäla sin ankomst. Jag frågade givetvis vad jag kunde slå upp 
mitt tält. Här i Norge är det inte en självklarhet att tälta var som helst. På fjället är reglerna för 
att slå upp ett tält inte så strikt. Jag valde en fin plats nedanför foten av ett snöbeklätt fjäll. 
Denna plats skulle bli mitt hem de kommande två dagarna. 
 

                
 



Tre viktiga regler som man måste tänka på när man är ute på fjället är att först göra inordning 
någonstans att bo i det här fallet ett tält. Sedan att man har tillgång till vatten och sist men inte 
mins att man har något att äta. 
Äta vad det som stod på schemat här näst. Jag hade förberett den första måltiden här hemma. 
Fram med stormköket och givetvis så använde jag mig av det friska vattnet som kom rinnande 
från glaciären lite högre upp på platån. Ett uppkok med vatten och därefter i med pulvermoset 
sedan pricken över i:et mina två finhackade hamburgare som jag stekt tillsammans med lök 
hemma på elspisen innan jag stack iväg Efter maten så var det så dags att diska.  
Nu var jag enormt sugen på att få träda in i den för mig okända fjällvärden. Jag hade sneglat 
upp emot topparna som sträckte sina vita spetsar mot skyn. På med vandrarkängorna och 
ryggsäcken. I ryggsäcken hade jag stoppat ner en termosflaska fylld med kaffe, ett par mackor 
och lite fikabröd Otroligt skönt att röra på benen efter att ha setat i bilen så pass länge. 
 

                                
 
Jag gick nu upp emot topparna och glaciären som jag skulle besöka dagen efter. Jag ville bara 
få en översikt på hur det såg ut inför morgondagens vandring mot och på glaciären. Det tog 
mig tre timmar fram och åter. En händelserik vandring som gav mersmak. Nu kunde jag krypa 
till kojs och känna att morgondagen skulle bli en fin upplevelse om bara vädret höll i sig. Jag 
kröp ner i sovsäcken vid halv åtta tiden och somnade nästan på en gång. 
Den tidiga uppstigningen natten innan har nu satt sina spår och bara efter en kvart så sov jag 
och vaknade inte förrän kl 08 00 nästkommande morgon. Det blev en kall natt och 
kvicksilvret hade sjunkit ner till minus 12 grader. Nu har jag en sovsäck som stoppar för 42 
minusgrader så frysa behövde jag inte göra. Sedan så har jag den fördelen att tycka om att 
sova i tält, så det bekom mig inte ett dugg att kylan och frosten befann sig utanför tältet. 
Nu var det dags att äta frukost. Jag fyrade på stormköket. Natten hade varit kall och gasolen 
ville inte riktigt vara med. Tog och stoppade ner gasolen i sovsäcken och utav värmen från 
mig (jag låg fortfarande nedkrupen i säcken) så fick jag igång köket och kunde tillaga min 
frukost. Frukosten bestod av gröt, några knäckemackor med mjukost och en kopp kaffe. Nej 
nog med allt ätande. Nu var jag klar för en dags vandring mot den glaciär som var målet för 
min resa till Krossbu, så mot Smörstabbreen. 
Klockan hade nu hunnit bli tio och vädret såg ut att bli strålande. Solens strålar värmde skönt 
och rimfrosten på tältduken började sakta och säkert rinna av. Det var bara på skuggsidan av 
tältet som frosten envist bet sig fast. Jag brydde mig inte så noga om detta utan med en 
fullpackad ryggsäck så lämnade jag min enkla men viktiga boning för ett äventyr på fjället. 
 

                                



 
En viktig sak som man inte får glömma är att man meddelar fjällstationen om vart man ska gå 
och vilken tid som man räknar med att komma tillbaka. Extra viktigt var det för mig eftersom 
jag var själv ute på tur. 
Efter ca en halvtimmes vandring så hördes ett klingande ljud från fjärran. Var det tomten som 
hastade förbi med sin renar för ljudet kom från bjällror. Jag stod och kikade över fjälltopparna 
men någon tomte såg jag inte till, däremot en hel hjord med norska får. Dessa var utrustade 
med bjällror, ett trevligt inslag i den annars så tysta fjällvärlden. 
Ljudet avtog mer och mer för att så småningom helt tystna. Nu var det bara jag och de små 
brusande forsarna som idogt tog sig fram, jag åt ett håll och forsen åt motsatta hållet. Att ha 
forsen rinnande emot sig tyder på att jag var på väg åt rätt håll. Detta vatten drag kom just 
från den glaciär som jag var på väg till. Ibland stannade jag upp för att med kåsans hjälp 
dricka av det friska glaciärvatten som ständigt är i rörelse. Ibland tänker man på vad orättvis 
världen kan vara. Här står jag vid ett rinnande vatten som aldrig tycks ta slut, ett överflöd av 
rent dricksvatten medans det i andra delar av världen råder brist på vatten. Tänk om man 
kunde dra en ledning till denna befolkning som kanske dör av uttorkning eller dör av att 
dricka förorenat vatten. En liten tanke bara. Efter att ha gjort ett litet stopp vid forsen så 
fortsatte jag min vandring. Otroligt fridfullt att få rå om en hel fjällvärld att känna att det är 
bara jag och naturen just nu, för så långt ögat når såg jag inte till en ända själ. Ja, ibland så 
dök det upp några fåglar som höll mig sällskap, jag tror att de var ovanliga fjällsångare.  
Nu hade jag kommit en bit på väg och kunde faktiskt skymta glaciären framför mig. Plötsligt 
stannade jag upp för framför mig skymtade jag topparna av (tro det om ni vill) riktiga 
indiantält. För ett ögonblick så kändes det som om jag befann mig i klippiga bergen USA. Var 
det riktiga indianer som bodde där? Befann jag mig i ett indianreservat? Och om det var så 
hur skulle jag kommunicera med dessa människor. Jag smög mig närmare med risk att bli 
skalperad. Väl framme så kunde jag pusta ut. I lägret med de fem indiantälten så bodde det ett 
gäng glada Norrmän. Vilken tur jag hade. Med skalpen kvar så fortsatte jag de sista 3 
kilometrarna fram till Smörstabbreen. 
 

                             
 
Nu var jag snart framme vi glaciären. Jag viste detta för en skylt med information om hur man 
ska och inte ska göra för ett besök uppe på glaciären. 
En sista branta stigning bland klippblock och sedan uppe vid slutet av den enorma glaciär som 
bredde ut sig. Likt ett stort täcke så hade den fångat in en bit av berget, som i ett järngrepp 
vägrade den att släppa taget om detta. 
Jag blev kvar i 4 timmar vid glaciären, tog mig ner i några utav sprikorna för att ta några kort. 
Det är en lite skrämmande upplevelse att sitta i en glaciärspricka och lyssna till det brusande 
vatten som flödar i djupet. Ett otroligt fint naturfenomen som måste upplevas på plats. 
Nu var det dags för att plocka fram den medhavda lunchen koppen. Efter den så tog jag en 
kopp kaffe och en egen hemmagjord blåbärsmuffins. 



Efter att ha lunchat klart så var det dags att tänka på vandringen hemåt, då menar jag förstås 
till mitt lilla tält. Nu hade solen varit framme och spridit värme hela dagen så rimfrosten på 
nordsidan av tältet var nog ett minne blott. 
Med ett glatt humör över att ha nått mitt mål begav jag mig ut på leden som skulle ta mig 
tillbaka. Det var inga konstigheter som korsade min stig denna gång.  
 

         
 
Klockan hade nu hunnit bli 15 00 och här vankades det middag. Hungrig som en varg så 
brassade jag igång stormköket. Tog fram packpåsen med frystorkat och kunde välja mellan 
köttfärssås med ris eller kyckling med ris. Det fick bli det sistnämnda. Efter en halvtimme så 
satt jag där med min lagade mat och åt, funderade över dagen som varit med alla dessa nya 
intryck och händelser. Jag var helt nöjd med både turen till glaciären och den väl smakande 
maten. 
Detta var också sista natten vid Krossbu. Planen var att jag skulle packa ihop tältet för att ta 
bilen 5 mil norröver mot en fjällstation som heter Raubergstulen. 
I lugn och ro så gjorde jag inordning för en förflyttning. Jag ville också göra denna 
förflyttning så att jag hade gott om tid att resa mitt tält vid Raubergstulen. Informationen om 
vädret vid stationen var att det hade kommit 50 centimeter snö. När allt var nerpackat så var 
det bara en sak kvar att köra och det var att meddela fjällstationen att jag är välbehållen och 
att allt har gått bra. 
Nu är jag alltså på väg mot nya äventyr. Med den kända popgruppen Gasolin dånande i 
bilhögtalarna och låtar som; Vad gör vi nu lille du, och det kan man ju fråga sig. Denna låt 
avlöstes med låttiteln This is my life en passande titel som jag tog åt mig av, för det här är 
livet. Mitt nya mål är Raubergstulen och därifrån göra ett försök att nå toppen av norra 
Europas högsta topp Galdhöpiggen.  
Dag 3 
Väl framme vid Raubergstulen så avrådde dom mig att tälta uppe vid Juvasshyttan. 
Med det osäkra vädret som rådde denna dag så lyssnade jag på vad guiderna sa och tältade 
istället nere i dalen där det fortfarande var barmark. 
Nu var det så dags att bekanta sig med nästa övernattnings plats. En plats där jag skulle ha 
mitt boende i två dagar. Jag fann åter igen en plats som kändes trygg. Tältet fick stå ca 100 
meter från fjällstationen. Jag hade två tankar med detta beslut. Den första var att man skulle 
kunna få sig en välbehövlig dusch. Svar på den andra tanken får ni lite längre fram i min 
berättelse. 
Efter att få ha duschat var det nu dags för att krypa ner i sin härliga sovsäck. Klockan var inte 
mer än 8 på kvällen men efter allt som hänt under dagen så känns det skönt att få gå till kojs. 
Med att se solen försvinna bakom fjälltopparna drar jag mig själv tillbaka in i tältet, stänger 
igen tältet för dagen och önskar mig själv en riktigt god natt. I morgon väntar nya äventyr. 
 
 
 
 



Klockan 0630 var det meningen att klockan skulle väcka mig med sitt inte allt för trevliga 
ljud. Vid speciella tillfällen som det här var har jag en viss förmåga att vakna före de att 
klockan ska till att ringa. Likadant var det den här morgonen, lurade klockan på en 
chockväckning igen, där fick du tänkte jag och stängde av klocka fem minuter före innan det 
förskräckliga ljudet satte igång. 
Nu var det åter igen en kall och frostig morgon. Nu var jag tvungen att tända gasolköket för 
att få lite behaglig värme i tälten. Den kondens som bildas i innertälte när man sover hade 
frusit till is. Efter att fått upp lite värme i tältet var det dags att börja med frukosten.  
En påse frystorkat hälldes ner i det kokande vattnet. Till den här frukosten valde jag att äta 
köttfärssås och makaroner. Det skulle bli en ansträngande dag så här var det lika bra att fylla 
på skrinet med en rejäl portion mat nu när Galdhöpiggen lurade bakom fjällridån. Efter att ha 
ätit frukosten och packat ryggsäcken med mat för en dagstur satte jag mig i bilen och körde 
upp till Juvasshyttan där guiderna skulle möta upp mig. Klockan 10.00 skulle den guidade 
turen starta och det var den som jag var anmäld till. Uppe på den nivån så fick jag se med 
egna ögon att det hade fallit 50 centimeter med snö. Kändes skönt att ha tältet nere på 
barmark. Idag så var inte solen lika flitig med sin närvaro. Visserligen var det mer sol än moln 
så det kändes hoppfullt ut inför bestigningen av Galdhöpiggen. 
 

      
 
Guiderna var på plats, en rigorös information om säkerheten stod först på programmet. 
Efter detta så satte vi på oss säkerhetsselar, dem skulle komma till användning när vi ska gå 
över en glaciär lite längre fram. Vi var ca 20 stycken i det replag som jag var med i. En 
blandning av både lite yngre personer och så jag förstås. 
Nu är vi på väg upp till toppen. Med all snö framför oss tänkte jag att det kommer bli en tuff 
vandring till piggen. Det dröjde inte länge förrän värmen började infinna sig under kläderna. 
Man får kämpa i uppförsbacke hela tiden så vist gäller det på en gammal man. Svettig och 
varm kom vi fram till glaciären. Guiderna gjorde i ordning repet som skulle binda oss 
samman och som skulle rädda oss om vi skulle ha oturen att kliva ner i en glaciärspricka. 
Vädret var så pass klart så vi kunde skymta toppen framför oss. 
Framme vid foten av berget så kopplades vi ifrån varandra och efter instruktioner från 
guiderna fick vi fortsätta på egen risk. Nu befann vi oss på 2250 meters höjd och hade bara 
219 meter kvar att gå upp till toppen som ligger på 2469 meter. Med ett stup på ena sidan och 
ett täcke av is på den andra sidan var det en självklarhet att hålla sig till klätterleden som 
rekommenderades av guiden. 
 

        



 
Tyvärr så blev det molnigare och toppen som vi hade sett hela tiden bäddades in i ett 
molntäcke som envist höll sig kvar. Jag stretade i alla fall på uppåt och hela tiden tänkte jag 
att väl där uppe kommer solen att bryta igenom, det sista som lämnar en bergsklättrare är 
hoppet. Nu slog inte mina önskningar igenom. Visserligen visade sig solen en stund och jag 
kunde ta en bild på utsikten. Men den försvann lika fort som den kom. Jag blev fotograferad i 
dimman där jag stod stolt vid toppfundamentet. Naturen kan man inte göra något åt, gör det 
bästa av situationen, var glad att du nådde toppen tänkte jag och log bakom ansiktsskyddet. 
Nedfärden gick enligt planerna. Det var en person som föll lite olyckligt och slog svanskotan, 
hon kunde emellertid ta sig ner för egen maskin. Det var ett glatt gäng som kopplade ihop sig 
igen för färd över glaciären och efter den också den sista biten ner till Juvasshyttan där vi 
hade startat vår vandring. Väl nere vid starten så återlämnade vi säkerhetsutrustningen och 
tackade guiderna för en trevlig topptur. 
Satte mig i bilen för att köra ner till platsen där jag hade mitt tält. Vist stod det kvar och 
väntade på att få ta emot en trött men också en nöjd man som hade klarat av ännu ett planerat 
mål. 
Nu var det fokus på duschen. Packade ner rena kläder i en packpåse och därefter en 
efterlängtad dusch. Efter att ha duschat så satte jag mig ner i en av deras mjuka och sköna 
soffor. Jag tog in en kopp med härligt gott kaffe och ett wienerbröd.  
Det är nu som min andra tanke dyker upp om att tälta på ett behagligt avstånd från 
fjällstationen.  
Det var finaldagen och allt hade gått enligt planerna. Detta skulle firas med ett uppdukat 
buffébord. Jag fick ett bord vid fönstret där jag kunde från insidan och från en varm 
restaurang sitta och titta ut genom fönstret på de vackra fjällen runtomkring. En bättre 
avslutning kan man väl inte tänka sig. Efter drygt en timmes ätande och njutande var det så 
dags att gå ner i tältet för att sova den sista natten. 
Vaknade tidigt morgonen därpå. Kokade kaffe på stormköket, fyllde på termosen med varmt 
vatten till hemfärden. Jag hade tio timmar framför mig i bilen, och de timmarna behövdes för 
lite eftertanke på det som jag varit med om under min fem dagar i den Norska fjällvärlden. 
 
 

                      
   
          
  
    
         
   
                
    
     


