
BTMaGaSiNeT 21. APRIL 2007 25

DET KLASSISKE vendepunktet: Helge Hjel-
land heng i Bruris vestvegg, klatrar utan
sikring, og grev fingrane inn i bergveg-
gen. Dei er ikkje sterke nok til å halde den
muskuløse tjuefireåringen, og glepp
taket. Helge dett femten meter ned til
isbreen under, treff fjellveggen to gonger
og isen med ein kraft som slår medvitet
ut av han. Han vaknar til følgjande fram-
tidsprospekt: Du er heldig viss du klarar å
gå att! 

Helges framtidsvisjon er annleis: Ein
sjølvkonstruert rehabilitering i ei jord-
gamme med dagleg, fem kilometers ski-
eller sykkeltur til arbeidsplassen. Helge og
kameraten Toumo bur der i to år. Dette er
byrjinga på fleire ekstreme historier. Men
først: finne mannen bak dei. 

EIN ARKITEKTTEIKNA einebustad i Orre-
vegen har breie helle-trapper gjennom
hagen. Bronsefarga aks strålar langs kan-
ten. Huseigar Ivar Hjelland jobbar i
hagen. – Det er klart ein har vore bekym-
ra. Men vi ville ikkje stoppe han. Då kun-
ne vi mist han på andre måtar, seier Ivar
og viser meg vegen til kjellaren

– Besøk til deg, Helge, ropar han inn i
eit vindfang med åttitals vegg-til-veggtep-
pe og tapet med geometriske figurar. Hel-
ge var 15 då «alle» pussa opp. Han skulle
finne seg sjølv, fann ingen førebilete, og
tydde til gjer-det-sjølv-metoden: søkte
sjukepleiarskulen, fekk plass, men takka
nei fordi det var på kvotering, tok hovud-
fag religion og vekttal i fysikk, idrett, his-
torie, miljøfag og pedagogikk. Han
besteg Matterhorn, Elbrus, Kilimanjaro,
Mont Blanc. Turane blei meir ekstreme og
mindre trygge, til han fall frå Bruri i 1993.  

TO PAR FJELLSKO, eit par joggesko og ei
flaske tran står i entreen. Helge kjem over
stoveparketten. Han er ikkje så strålande
som han var då eg møtte han veka før. 
– Eg skulle eigentleg i gravferd, seier han.
Det er kona til Kai Toumo. 

Berre dagar før dette intervjua eg Tou-
mo om gamme-tida:

– Bygnadsbudsjettet var sju kroner og
femti, og sprakk då vi kjøpte dørklinke til
gamma. Den blei ti kvadrat, og stor nok
til to senger og ein omn, sa Toumo. 

– Om kveldane kasta vi øks på trea,
eller sat og spikka. Vi var varme på krop-

pane, men hadde nok ventilasjon til at
Granheim Lungesykehus hadde festar hos
oss.

– Vi konkurrerte i å hyle rarast, og kas-
te katta høgast på trestammen. Den had-
de følgt Helge etter jobb ein dag, og insis-
terte på å bu med oss. Vi kasta han på
treet for at han skulle bli redd for skogen.

APROPOS hyle-konkurranse: Ein morgon
klorte katta seg fast i Helges ballar. Det
var som å høyre ein grevling. Dei hyler
når dei går ut av vinterdvale fordi ledda
låser seg. 

– Best hugsar eg at vi lo av det som
gjekk galt i staden for å seie Kvifor måtte
det gå sånn? Ein kan hente mykje liv frå
lite viss ein veit å sjå etter det, sa Kai Tou-
mo.

– Eg kunne budd på den måten igjen,
men jordgamme går ikkje på Vestlandet,
seier Helge, som friskmelde seg etter to
gamme-år, og sykla jorda rundt på ein
sjølvbygd sykkel. 

– Planlagt sjølvmord, sa moglege
sponsorar då Helge skulle sykle gjennom
Sahara.

– Ørkenen har illegale samfunn ein
ikkje veit eksisterer, byar som ikkje finst
på kart, og konstante militærkonvoiar
som kanskje frakta Husseins uran frå gru-
va nord i Niger til Irak. Militærkonvoiane
blir brotne opp av dårleg vêr, blir sårbare,
og angripne av innfødde som tek tankbi-
lar, grev dei ned i sanda og får bensinsta-
sjon, fortel Helge, som ikkje kunne ta
bilete av det.

– EG KLEDDE MEG UT, lata som om eg var
ein gammal hippie på jakt etter hagane
lenger sør, og fekk sjå handel med våpen,
ammunisjon, narkotika og menneske.
Interpol-ettersøkte «Jean-Pierre» forsynte
dei med vatn og fekk òg vere i fred. Men
ein gong kom vi litt for brått på, og blei
møtt med maskingevær: «You know bet-
ter than this, Jean-Pierre», sa gangste-
rane, og lot oss gå. Dei var nøgde så leng-
je dei fekk vatn, ha handelen sin i fred, og
dermed nok pengar til sine sekshjuls, luk-
suriøse Range Rovers, seier Helge, og er
berre ved byrjinga av ei historie, som sjølv
for eit utbrent øyre verkar brennheitt og
aktuelt, og kanskje skulle fylt disse avissi-
dene. Overskriftene frå Helges turar er

Drakk sin egen urin, På rulleskøyter I
hetebølgje, og Shetland-Hjelland. 

– Er det mange vonde erfaringar?
– Eg fekk ei a-ha-oppleving om smerte

i Afrika. Humørkurva deira er smerte-gle-
de-smerte. Vår er glede-overlykkelege-
glede. Men eg? Nei, eg ligg ikkje vaken
om natta, for å seie det sånn. Ting skjer,
og så er eg ferdig med det.  

FRIDOMSKJENSLA og opplevingstrongen til
Helge er så stor. Dette gjer han til ein
ærleg person, sa Kai Toumo. 

Ærleg, og ikkje mediestrateg. Og
adventist: vere ærleg og sunn er av dyg-
da deira. Adventistane i Los Angeles lever
ti år lenger enn gjennomsnittet med
måtehald, puritanisme og arbeid. 

– Eg trur eg vaks opp i ein heilt main-
stream heim, seier Helge. Ifølgje boka
hans, drakk han eigen urin i Sahara. Men
han et korkje svinekjøt eller skaldyr. Kvifor
ikkje?

– Eg tenkjer på genetisk likskap, kanni-
balisme. Skaldyr unngår eg for ikkje å bli
matforgifta. Men levetid ... Kor lengje eg
skal leve ...? spør Helge, stikk peikefinge-
ren mellom lange hestehale-hår og klør.
Ikkje klippe håret var ein lovnad gitt ved
grava til den avdøde, skotske oppdagaren
Mungo Park.

MAMMA BODIL Hjelland ser framleis ung-
en som plukka frå kvarandre for å finne ut
korleis den fungerte, som spurte koffor
det? Koffor det? Koffor ikkje?

– Koffor dreg du på tur, Helge?
– Eg finn ut av ting berre for å finn ut

av det. Det kan kanskje brukast til noko
ein gong. Columbus fór mot betre
vitande. Viss ikkje ville Amerika vore
uoppdaga. – Kjernedraumen min er
framleis å vere ungen som spør «Koffor
ikkje dra ned Niger aleine? Koffor kan eg
ikkje sykle gjennom Sahara?» Eg får mas-
se svar som eg ikkje kan godta, og må ut
og sjå sjølv. 

– Kva for svar?
– «Det er farleg», «Du får ikkje med

deg nok vatn», eller «Du kan ikkje sykle i
sand». 

– Kan ein sykle i ørkensand?
– Sjølvsagt kan ein ikkje det, sjølv om

eg hadde store dekk nesten utan luft-
trykk. Det er som å kjøre i snø. Det bér litt
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