Med isjias i Trollryggen
Av KJELL IVAR KNUTSEN

^

Blikket mift søker seg rundt i skodda. Langt der framme skimter jeg noe. Jeg
vet ikke riklig hva det er. Men i el lite øyeblikk letter skodda noe. Jeg sei at det
er mennesker som står der i den drivende tåka. Det virker nærmest som de
snakker fil meg: Slik ja, nå puster du normalt, synes jeg a høre dem si Visst
fanken puster jeg normall. Noe annet ville jo ha vært farlig. Så trekker skodda
seg sammen Hl tjukk grøt igjen.
Noen minutter - eller er det kanskje timer - senere, klarne, det hl igjen.
Denne gang er sikten bedre enn forrige gang. Men det er ikke «dei gamle fjell i
syningom» jeg ser. Derimot et virvar av slanger, flasker og kvitkledde
personer Mystikken forsterkes av det svake lyset som kommer skrått mn
bakfra. Det var da fa'n til greier. Så bøyer en av de kvite seg over meg og
forteller at operasjonen har vært vellykket. Operasjon .„^? Tankene mine
virrer rundt og rundt ulen å bli enig om kursen. Først etter ^erfoldige runder
sIsdetilnoesomgirmegetsnevavklarhet.Jo,denkvU^^^^^^^
være mne på noe. Husker jeg ikke helt feil, så skulle jeg visstnok bh
ryggoperert igjen. Kanskje det var i dag, det....? Men sa ikke den kvitkledde a
operasjonen hadde vært vellykket? Etter en langvarig nøling sier tankene at
svaret et JA. Jeg sovner så vidunderlig godt.
Året er 1991 og februardagen er på hell. Jeg frilles opp på Nevrokirurgen
igjen. Taklamper farer forb. mens jeg nærmest svever bortover gangene på en
sky av glede og optimisme. To «evigvarende» år med smerter er forbi Utrolig
hvor mye som ordner seg etter et sprøyleslikk og en halv dag. bevisstløs søvn
Og resten skal nok treningsprogrammet fra 1986 klare. Utgangspunktet er
helt idenfisk med den gang. Da våknet jeg også i februar med slange
sfikkende ut av ryggraden. Men ryggen grodde godt sammen og fø;j"livar
omme stod jeg på toppen av «Rimmond-ruta» i Trollveggen, Med Ter
Valentinsen som råsterk turbomotor, kunne jeg den gang lene meg tilbake i
tauet og nye de 16 regnvåle timene gjennom Europas høyeste loddrette stup
Kvelden går mot naft og kroppen skriker etter vann. Jeg ber om el glass saft,
men blir advart mot å drikke for store slurker. TuUkjærring, mumler jeg for
mcR siøl og sluker alt. Men hovmot står for fall, og baresekunder senere
sprute alt ut igjen. Jeg ber om el forsiktig påfyll og lover å vise større
måtehold. Jeg nipper forsiktig Hl saftglasset og ^^^^^J
^^X^^^Zmi
formen komme. Før jeg sovner, har jeg sommerens målsetting klar. Det må b
noe mer enn å komme meg på beina igjen. Men med to ryggoperasjoner og eft
kompresjonsbrudd må jeg kanskje senke ambisjonsnivået ned a el nnaehg
nivå. Det er ingen grunn til å provosere ryggen og omverdenen for mye. Etter
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to operasjoner og et brudd i en og samme korsrygg, skal man visstnok være
*^' mer enn glad om man blir vanlig gangfør igjen. Fjellklatring skal man i alle
fall ikke tenke på. Så i år får jeg nøye meg med Trollryggen, Nåja - nøye meg
med og nøye meg med .... Fra bakhodet henter jeg fram en rulebeskrivelse
som har stått i del tyske bladet «Der Bergsteiger»; 3200 Meler Kleltern dutch
die hochste W^nd Europas. Die Schwierigkeiten errichten zwar nur in etwa 15
der insgesamt 78 Seillangen den V, und VI. Schwierigkeitsgrad, sie sind aber
uberdenganzen Pfeilerverteilt.» I min oversettelse er del tøff løsning. I tillegg
kommer den udefinbare mystikken som hviler over Trollryggen. Mens det
kryr av folk i sjølve Trollveggen, går del år mellom hver gang noen gjør
seriøse forsøk på Trollryggen. Hvorfor er det slik - er del noe galt med
Trollryggen....?

Men Lars er frisk og rask
Det går ikke lang tid før venner begynner å melde sin interesse. Anne Grete
Nebell og Lars Torvik er tidlig ute. En kveld på sjukebesøk sier de atjeg bør ha
med meg to ryggfriske sånn for sikkerhets skyld. De kan gjerne ofre seg - sånn
for gammelt vennskaps skyld.
To måneder senere er det min tur til å gå på sjukebesøk. På Regionsykehuset
ligger Anne Grete nyoperert med søm og bandasje på magen. Det er visst noe
verre enn en enkel blindtarm.
- Slapp av Anne Grete - Lars og jeg skal bli med deg på Trollryggen. Vi
ofrer oss - sånn for gammelt vennskaps skyld, legger jeg trøstende lil mensjeg
brekker meg på plass i stolen nede ved fotenden av senga.
- Er du fortsatt stiv i ryggen, spør jenta.
- Men Lars er fortsatt frisk og rask, svarer jeg.
Sommernatta går mot dag. Først langt oppe i nordøst. Så stiger den sørover,
for så å treffe Trollryggen ved fire-tida. Ti meter over meg hører jeg Anne
Grete og Lars våkne til liv. Nåja, de hadde vel heller ikke sovet så mye. Del er
så rart med del, men søvnen blir sjelden tung når senga står på høgkant og
madrassen består av gneis og granitt. Med stramme forankringer får man
heller ikke kveilet seg så godt til rette....
Men du verden for ei natt vi fikk. Da vi ved midnattstider vaglet oss fast lil
de enorme svaene tusen meler over de siste rester av grønn flatmark, hadde
Romsdalen forlengst gått lil ro i duse pastellfarger. Bare ei sølvglinsende
Rauma brøt med det rolige fargevalget som resten av Romsdalen var kledd i,
Timene fra tolv til fire ble el livsvarig minne. Med en stille Romsdal for mine
føtter, gjenomgikk jeg dagen på ny - denne gang i stille tanker.
Det begynte fredag kveld. Etter flere dager med regnvær, kunne Theisen på
TVn endelig legge en stor H over Midt-Norge, Vi pakket raske sekkene våre
og kjørte til Romsdalen. Men neste dag hang tåka fortsatt langl nedover
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1 de neste timene gikk det stort sett greit oppover renner og langs hyller med
•"Store mengder løsgods. Etter hvert gikk det imidlertid opp for oss at sola hadde
gjort en dårlig jobb før hun trakk seg sørover. Trollryggen var klissvat. Timene
gikk og vi spant oss oppover til hula omtrent midtvegs til toppen. Her fant vi
forklaringen på alt løsgodset, I løpet av vinteren var hula blitt dobbelt så stor.
Tonnevis av steftt - hundre tonn, tusen tonn - hadde dundret nedover og lagt igjen
sine djevelske visittkort på hver hylle stor nok til å romme noen sandkorn.
En rask matpause og sekkene ble vesentlig lettere. Tre fibcrpelsjakker og litt
over en liter saft fordelt på to sekker. Nå skulle det i alle fall bli fart på klatringen.
Det kunne trenges. Klokka var allerede kommet langt mot kveld, og vi var bare
halvvegs.
De neste taulengdene ble vanskelige, Svataulengdcr med høge romertall og
liste-løsninger. Det var vått og det var vanskelige med mellomforankringer. Men
ved midnattstider kunne vi vagle oss til for natta ,...
Atten timer senere satt vi på toppen. Endelig kunne jeg lene meg godt tilbake og
kjenne på ryggen. Jo, den hadde bestått prøven. Med glans! Der og da friskmeldte
jeg meg sjøl. Rett nok hadde jeg vært Ireningsfør i tre måneder og arbeidsfør i lo
måneder, men skrekken slapp ikke sitt iskalde grep før denne søndagskvelden.

Ryggen klarte det
Rekonvalesens med brati .stigende Jormkurve.
Romsdalsfjellene. Vi mistet noe av HlHlcn til Theisen og skjenket oss en ny
kopp kaffe. Men helt plutselig skjedde det. Tåka ble lettere, for til sist a forsvinne inn i en endelig blå himnmel, Theisen vant tilbake sin status som uovertruffen værspåmann. I elleve-tida saft vi ved innsteget og så at sola dampet
bort de siste rester av gårdagens regnvær. Trodde vi! Vi fordelte tre fibcrpelsjakker, tre matpakker og tre liter saft på lo ryggsekker, Lelle ryggsekker og
rask klatring - og vi er oppe før mørket tar oss, var vår optimistiske strategi.

Vi kvilte litt i tauet
Noen timer senere kom vi lil den omvendte V-en. et stort overheng som sett
nedenfra ser ut som en omvendt V Lars ogjeg manipulerte taulengdene såpass
al del helt overraskende ble Anne Grete sin lur til å lede.
- Men jeg ledet jo også skrårisset bare førti meter lenger nede, P'oteslerte
Anne Grete. Protesten prellet av på en massiv mur av mannlig enighet. Hadde
ikke vi ledet hver vår korte taulengde etter det omtalte skrårisset?
Over oss smøg Anne Grete elegant oppover. En god «friends« her og en
rusten bolt der. Så noen raske bevegelser, og jenta forsvant over kanten og ut
av synet for oss. I del påfølgende kvarteret dro Lars ogjeg oss oppover i Anne
Gretes mellomforankringer. Midtvegs kvilte vi litt i tauet.
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Dagen hadde begynt styggtidlig. Allerede ved fem-tida var Lars i gang med
det som i ettertid viste seg å bli Trollryggens «farligste» taulengde, Sekserklalring på våte sva ulen mellomforankringer. Dæven ta - - Tre, fire timer
senere fikk vi endelig noe bedre under friksjonsgummien. Ei hylle med
vidunderlig god mose. Den som bare hadde hatt en tekopp og en matbit.
Over oss reiste loppveggen seg. Kanskje noen hundre meter høg. Vi stod
like foran mål. Valget stod mellom ei trang renne som skar seg opp gjennom
det stupbratte eller klatre opp langs venstrekanten av renna. Renna fristet ikke.
Sleipe sva pepret av steinsprang, løse kjempesteiner på vippen, jord og annen
drift. Vi valgte venstrekanten. Vi klatret og vi klatret. Timene gikk og vi
klatret videre. Taulengde på taulengde strakk seg oppover. Skarfjell i Innerdalen ble med ett lite. Denne vesle loppveggen viste seg å være nesten dobbel
så høg som gigantiske Skarfjell. Puh - det hele utviklet seg lil en maraton i
kondisjon og tålmodighet.
På toppen gjorde vi opp status: Trettito klatretimer og vi mistet tellingen da
vi passerte Irettisju taulengder. Men ryggen klarte del....
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