Snehuletur 2014
Af Anne Stidsen

I Norge ligger en lille by med navnet Bø. I Bø bor der ca. 5.000 mennesker og der er en spejdergruppe med
ca. 90 medlemmer - næsten samme størrelse som Lystrup Gruppe. Spejderne fra Bø tager hvert år på
snehuletur, hvis der er sne nok til det. De tager på Lifjell, et fjeldområde der ligger meget tæt på byen. I år
var vi så heldige at vi fik lov til at komme med - og der var masser af sne. Vi var 2 spejdere og 6 ledere med
fra Lystrup. Vi havde inviteret spejderne fra Skelager med - de var 2 spejdere og 1 leder.

Vi skulle tidligt afsted - så tidligt, at alle deltagere fra Lystrup
skulle have fri fra job eller skole hele fredag. Kl. 9 var der
afgang fra Lystrup - første stop var Hirtshals, hvor vi skulle
ombord på færgen SuperSpeed 1. Men selvom den hedder
SuperSpeed, tager det næsten 4 timer at sejle fra Hirtshals til
Larvik. Vi havde hjemmefra besluttet at bruge noget af tiden
på at klargøre tovværk til de norske spejdere. Den gave vi
havde valgt at tage med til dem var nemlig en rulle med 220
meter tov. De 220 meter tov skulle i stedet laves om til 36
besnøringstov - det vi bruger til at binde rafter sammen med.
Men for at enderne på tovet ikke trevler, skal de sikres. Så vi
kastede os over projektet og fik lavet 72 spanske taklinger.
Heldigvis havde vi købt gaven sammen med Åbyhøj Gruppe,
der også var med på turen, så vi var i alt 20 spejdere og
ledere til at gøre arbejdet.
Fra Larvik kørte vi ca. 1½ time for at nå frem til Bø
spejderhus. På vejen gjorde vi dog stop hos en fyr med
navnet Inge B Petersen….jo, det er rigtig nok, det er en mand
der hedder Inge, men det er vist meget normalt i Norge. Han
køber ind fra det norske militærs overskudslager og sælger det videre til sådan nogen som os der skal på
fjeldtur. Hos ham blev der købt store uldtrøjer, tykke uldsokker og halsedisser af uld. Når man tager på
vinterfjeld er det godt at have uld på kroppen, for det varmer meget - også selvom det bliver vådt.
Så blev det endelig lørdag morgen og spændingen steg. Hvordan skulle dagen forløbe, ville det mon være
koldt oppe på fjeldet, var det mon meget sne, hvad gør man når man skal tisse, bliver der plads nok i
snehulen, kan man virkelig drikke smeltet sne et helt døgn…..

Vi pakkede bilerne og drog afsted - 10 km op ad krogede veje
til det sted vi skulle mødes med de 20 norske spejdere. Her
stod en kæmpe trailer og bæltekøretøjer klar til at tage
bagage og spejdere med på fjeldet. Nordmændene havde på
forhånd sonderet terrænet og fundet et passende sted vi
kunne slå lejr. Så vi kastede bagagen på traileren og satte os
ind i køretøjet. Og så kørte vi ellers i 20-30 minutter op og op
og op. Vi skulle op i ca. 1.100 meters højde. Vi var det første
hold der nåede frem. Nogen blev sat til at grave siddepladser
ud i sneen og andre gik i gang med at stikke i sneen med
søgestænger. Søgestængerne er ca. 3 meter lange og når man
skal grave snehuler, kan man bruge dem til at checke om
bunken af sne er stor nok til at grave hule i. Vi skulle bruge 8
huler, så der skulle stikkes mange gange i den store skavle. En
skavle er en samling af sne.

Der var dog ikke behov for så mange til at grave
sidepladser og stikke i sneen, så imens vi ventede
på de sidste, tog de fleste fra Lystrup på en lille
toptur. Der var et højt punkt på 1.120 meter
meget tæt på vores lejrplads, så der kunne vi
nemt gå op.

Da alle spejdere var kommet op til lejrpladsen og
udgravningsstederne var blevet markeret, var det bare at gå
i gang med at grave. Og så gravede vi - og vi skovlede og vi
gravede og vi skovlede og vi gravede. Der var meget sne der
skulle flyttes. Lystrup og Skelager var sammen om at grave
huler, så passede det nemlig med en 5-personers hule og en
6-personers hule. Efter en times gravning, holdt vi en kort
frokostpause. Vi spiste dog på skift, så der hele tiden var
nogen der gravede, for vi var så ivrige og ville gerne komme
fremad. Man holder også bedst varmen ved at holde sig i

gang. Dog var vi heldige med vejret, for solen skinnede og der var omkring 5 grader. Men når vi sad i solen
føltes det noget varmere.

Efter frokost gravede vi videre og vi gravede og gravede. Der blev udviklet teknikker for hvordan man
graver mest effektivt og for hvordan man mest effektivt får transporteret sneen ud fra hulerne. Den mest
effektive måde at flytte sneen på viste sig at være med de kælke vi havde taget med. Heldigvis var der også
tid til at kælkene kunne bruges til kælketure.

Hvordan bliver man forsynet med drikkevand på sådan en tur? Normalt går vi jo bare hen og tænder for
vandhanen, men sådan nogen har vi ikke midt på fjeldet. Så må vi finde et alternativ. Der ligger store
mængder sne, så én mulighed er at smelte sne i en gryde og drikke det - og det fungerer ret godt. Vores
lejrplads lå dog lige ved en sø. Men den er jo frossen, tænker I måske? Ja, det er den, men hvis man graver
sneen væk ovenpå søen, finder man ud af at der ligger overfladevand mellem isen og sneen. Og man kan
tage et isbor og grave hul i isen, så kommer der endnu mere vand op. Så dypper man bare sin drikkedunk
og tanker vand på den måde. Og norsk fjeldvand smager fantastisk.
Hvordan kommer man så på toilet, når man har drukket en masse
norsk fjeldvand? De norske spejdere var super smarte. De havde
medbragt et stort plastikrør, der kunne skrues ned i sneen. Ovenpå
plastikrøret monterede de et toiletbræt - og vupti, så var der et fint
toilet man kunne sidde på. Sjældent har vi oplevet sådan en
fantastisk udsigt fra toilettet. Og sjældent er det muligt at sidde og
se på skiløbere imens man sidder på toilet….heldigvis kom der ikke
mange skiløbere forbi.

Toilet
Udsigten fra toilettet

Efter at vi havde spist aftensmad, gravede vi lidt videre indtil hulerne var godkendt. Og så gjorde vi klar til at
kravle ned i soveposerne. Men der er ikke meget plads i sådan en snehule, så det måtte ske lidt på skift. I
hulerne blev der hygget med slik og quiz. Vi havde medbragt nogle billige walkie talkie sæt fra Harald
Nyborg, som viste sig at være meget gavnlige. Dem kunne vi så også bruge til quiz om norge imellem vores
2 huler. Der gik dog ikke længe før de første sov og så stoppede quizzen.

Søndag morgen var det lidt svært at komme ud af
soveposerne - der var så dejlig varmt dernede, men vi
måtte bide tænderne sammen og komme i gang. Vi
skulle jo både spise morgenmad, pakke vores ting og
kælke en masse. Morgenmaden bestod af havregryn med
mælkepulver. Så tilsætter man blot vand og vupti, så har
man havregryn med mælk.
Formiddagen blev brugt på utallige kælketure. Derudover
var vi rundt og se de andre huler. De norske spejdere har
tradition for at servere lagkage søndag formiddag på
snehuleturen, så den oplevelse fik vi også. Det var
hyggeligt med kage og formiddagskaffe midt i det flotte
landskab.
Så blev det tid til at drage hjemad. Vi læssede traileren og
ventede på at bæltekøretøjerne skulle hente os igen.
Ventetiden blev naturligvis brugt på at kælke.
Så snart vi var tilbage på parkeringspladsen, pakkede vi
bilerne, sagde farvel og tak til nordmændene og kørte
afsted mod første mulige toilet. Vi kørte til Esso tanken i
Bø, hvor vi kunne skifte tøj og spise frokost. Og så gik
turen ellers tilbage til Larvik, hvor en næsten 4 timer lang færgetur ventede os. Vi var retur i Lystrup 22.30
søndag aften, så mon ikke de fleste var trætte, da de mødte i skole og på arbejde mandag morgen.
Tak for en god tur
Anne

