
FLOTT: Terrenget på vidda er variert og lettgått, med gode stier, men det er viktig å kle seg for alle værtyper.

Med alle kravene i den 
moderne hverda-
gen, er det fort gjort 
å glemme at man 

trenger å komme seg ut av og til. 
Da finnes det vel knapt noe 
bedre enn å stikke til fjells sent i 
juni. 

Vi var sju glade vandrere, en 
trubadur og turleder og en jour-

nalist som la ut på en kulturell 
vandring på vidda.

HISTORIER
Kalhovd turisthytte er for mange 
et godt utgangspunkt for turer 
på vidda, og med bilvei helt fram 
er det et yrende liv her på som-
meren.

Hytta, som snart har hundre-

årsjubileum, har blitt brukt som 
turisthytte hvert år siden 1918, 
med unntak av krigsårene 1943-
44, og bestyrer Helge Langback 
forteller gjerne spennende histo-
rier i peisestua om kveldene.

– Jeg samler på historier fra 
bygdefolket rundt her. De har 
utrolig mange på lager, og jeg 
passer på å trekke dem ut, med 

store mengder kaffe og vafler om 
nødvendig, humrer han.

Turfølget fra Skien får blant 
annet høre historien om den 
fredløse Rikulv, som måtte 
rømme til fjells etter å ha drept 
en av bygdas storbønder. Men 
han ble til slutt innhentet av 
skjebnen og henrettet på Stega-
ros, midt mellom Kalhovdfjor-

Hytte er fint, elvekryssing er skummelt og sanghefte er et selvsagt tilbehør på tur.  
Man opplever mye i løpet av fire dager på vidda.
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På syngende grunn
– En reportasje fra vidda
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den og Mår, som også er vårt 
utgangspunkt for vandringen på 
vidda.

OVER ELVENE
Vi hadde på forhånd blitt advart 
om at den første elvekryssingen 
kunne bli stri. Det kan være mye 
vann i fjellet i juni, og under fjor-
årets tur var det bare så vidt del-
takerne kom seg over. Turleder 
Ragnar forteller med glimt i øyet 
hvordan alle måtte av med 
buksa, for så å kjempe seg over 
den flomstrie elva. Dette året 
fikk heldigvis alle beholde klær-

ne på, selv om journalisten i føl-
get kunne styre sin begeistring. 
Det er ikke så gøy å hoppe fra 
stein til stein, over frådende 
vannmasser, med sekk på ryggen 
og kamera rundt halsen. Men det 
gikk bra, og ingen ble våte.

– Når man har med så mange 
damer på tur, får man være 
mann når det trengs, og en av 
gjengen ellers, konstaterer Rag-
nar.

LITE FOLK
Fjellet kan være lunefullt så tidlig 
på sommeren, og det er fare for 

både mye vann og mye snø. I 
vårt tilfelle ble den første uten-
dørs allsangseansen gjennomført 
uten gitar, siden «han der oppe» 
fant det for godt å slenge en del 
regn i hodet på oss.

Resten av turen, derimot, bød 
på utmerket vandringsvær, og 
det er heller ingen grunn til å la 
seg skremme av årstiden. Juni 
byr på både vakre blomster, 
grønt og frodig landskap og små 
mengder mygg og knott, men det 
er selvfølgelig viktig å være for-
beredt på alle typer vær, også 
snø.

Stordalsbu, en god vandrings-
dag fra Kalhovd, er hytte i ordets 
reneste forstand. En mørk, liten 
sak med gasskomfyr, vedovn, 
snorer under taket for tørking av 
vått tøy og et rikholdig lager her-
metikk og suppeposer. Og det er 
fantastisk hvordan menyen; lys 
lapskaus på boks med fruktcock-
tail og sterk kaffe til dessert sma-
ker så nydelig som det fineste 
gourmetmåltid når man har 
brukt de siste timene til å traske 
på stein og stier, krysse elver og 
bli våt til skinnet. 

Men det å sette seg ned etter 

en lang vandring kan bli straff-
bart, og jeg fikk lære et nytt og 
svært beskrivende (selvlaget) ord 
av de tre venninnene som delte 
hytta med oss denne natta. 

«SKROTTSTIV»
Det å være skrottstiv er hakket 
verre enn støl. Det er den følel-
sen du får når du har satt deg 
ned og nesten ikke greier å reise 
deg opp igjen uten sukk, stønn 
og ganglag like elegant som en 
vraltende and. Hadde kanskje 
ikke trengt å pakke med meg så 
mye og tungt fotoutstyr. 

TUREN: Langs den rød-
merkede løypa gikk turen, 
fra Kalhov til Mogen.

TURGLADE: Det blir fin stemning i gruppa etter å ha vært på tur sammen. Her er 

Trine Fredriksen, Oddvar Ramsvik, Tove Dorholt, Ragnar Sør Olsen, Elin Bergene 

Grimholt, Mette Hogstad, Ellen Ramstad Røise og Brit Dorholt Nilssen glade for å 

snart være framme på Mogen.
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Allsidig og mangeårig musiker 
Ragnar Sør Olsen mener 
natur og kultur er en utmerket 
kombinasjon, og dette er 
andre året han leder denne 
turen over vidda.

– Og siden jeg er trubadur 
og turleder, ble navnet Truba-
Tur.

Ragnar, som har en bred 
karriere som både jazzmusi-
ker, visesanger, komponist og 
tekstforfatter bak seg, har 
samarbeidet med turistfore-
ningen flere ganger tidligere.

– Jeg har blant annet skre-
vet viser til flere av hyttene, så 
vi hadde en felles tanke om at 
dette kunne bli noe.

Og på begge turene har det 
vært god stemning.

– Det skjer noe med folk 
som er på tur sammen, det 

blir en veldig fin dynamikk og 
et samhold i en sånn gruppe. 
De drar sammen, men det er 
likevel rom for at alle får være 
seg selv.

DRAGNING
Selv har han alltid brukt natu-
ren mye, og forteller at det 
også er en av de store inspira-
sjonskildene til musikken.

– Man kan illustrere ting 
gjennom å bruke naturen, ting 
man ellers kanskje ville hatt 
vanskelig for å få sagt. Natu-
ren er så konkret. Den verken 
straffer eller belønner, den 
bare er der.

– Jeg tror dragningen mot 
naturen er noe som ligger i 
menneskene. Det skjer noe 
med oss når vi kommer opp 
hit.

Trubadur på tur

VISESANGER: Ragnar bød på en helt unik liten visekonsert i praktfulle omgivelser på 1100 meter.  – Jeg lar 
meg ofte inspirere av fjellet når jeg lager musikk, sier han.

HJELP: Elvekryssing ble ingen favoritt, 
men Elin har god kontroll.

Men det var heller ikke så mange grun-
ner til å reise seg. Det å synge Kalhovd-
sangen på turisthytta kvelden før var fint 
og hyggelig, men det å sitte tett sammen 
på litt for vonde sofaer og trebenker, i en 
hytte langt fra folk, er noe eget. Ingen 
mobildekning eller internett, bare sang og 
sosialt samvær. Man trenger egentlig ikke 
så mye mer enn det.

STA BØNDER
Mogen turisthytte, er en av de eldste på 
vidda, og den ligger vakkert til i vestenden 

av Møsvatn. Vi har blitt lovet praktfull 
utsikt når vi kommer opp på høyden over 
vannet, men synet som åpenbarer seg når 
vi svette og slitne runder den siste kollen, 
overgår alle forventninger. Langt der nede 
ligger Møsvatn med båten Fjellvåken på 
vei inn til dagens andre tur, og i den andre 
retningen; synet av Kvennadalen som 
strekker seg oppover mot den store vidda. 

Det er enda noen få familier som bor 
rundt vannet, og rett ovenfor turisthytta 
finner vi en av landet høyest liggende går-
der i fortsatt drift, nemlig Argehovd. Den 

stri Argehovdfossen rett på oppsiden er et 
yndet turistmål på sommeren, men det er 
takket være to sta brødre.

Nils og Olav Argehovd ble nemlig i sin 
tid tilbudt flere hundre tusen kroner for 
fossen, fra en oppkjøper som ville legge 
den i rør og produsere vannkraft. Det var 
mye penger på begynnelsen av 1900-tallet. 
Men svaret var klart, en million skulle de 
ha, og fikk de ikke det «kunne fossen 
renne som´n heve runne!» Og det gjør den 
altså fremdeles.

Den hjemmelagde maten på Mogen 

hadde snakt godt uansett, men med en 
lang vandring i kroppen, er det himmelsk. 
Det skader heller ikke med visekonsert og 
allsang etter middag, med både gjester og 
fastboende som tilhørere. 

Men alt må ta slutt, og når de ni som 
startet fra Hjellen i Skien fire dager tidli-
gere går ombord i Fjellvåken og ser Arge-
hovden forsvinne, er det med et stikk ev 
vemod. Men fjellet ligger der og venter til 
neste gang. Takk for turen.

BÅTEN KOMMER: Det er godt å komme hjem, 

men samtidig trist når turen er over. FLOTT: Argehovdfossen renner den dag i dag, takket være to 

viljesterke brødre.
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