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Hundreåringen Tuva Turisthytte har vært 
her for overnattingsgjester og kafégjester, 
men hytta har også vært et hjem for oss som 
jobber her omtrent halve året. Det er samme 
familien som har eid og drevet turisthytta 
siden oppstarten i 1915, så den er vårt andre 
hjem og betyr mye når vi tenker tilbake på 
opplevelser og minner. Vi har også hatt stor 
glede av å bli kjent med mange generasjoner 
av samme familie som besøker oss vinter 
eller sommer, fastboende og hyttefolk.

Tuva er også  et arbeidsted for innleid 
påske- og sommerhjelp. Det har vært en 
fargerik opplevelse å jobbe og å bli kjent 
med alle sesongarbeiderne. Mange av dem 
fra vår egen familie, en fin måte å bli bedre 
kjent på. Arbeidet har vært allsidig, det har 
vært mange tøffe tak og ofte hektisk, men vi 
husker også mye moro. Det har vært glede  
i jobben og vi har hatt flotte stunder. Vi 
håper at mange av «jentene» våre tok med 

seg arbeidsgleden videre i livet! Ja, vi hadde 
også en gang tre gutter på sommerjobb – det 
var interessant, helt annerledes enn jenter, og 
jobben gikk unna når energien var på topp!

Men vi kunne ikke ha vært på Tuva uten 
all god hjelp fra famile og venner. Vi kunne 
skrevet en hel bok om all innsats, dugnad 
og omsorg. Det er mange, veldig mange vi 
takker, og vi håper at alle forstår at de ikke  
er glemt! 

Spesielt takker vi for mange artige bilder fra 
private fotoalbum, og for et godt samarbeid 
med Bjørn Furuseth, Hol Bygdearkiv.

Vi takker også Hol Kommune, Skue Spare-
bank og Visit Geilo for økonomiske bidrag  
til at denne boka kommer på trykk.

I takknemlighet til dere som er våre 
Tuva-gjester, Tuva-venner, naboer og familie.

Aileen og Peter

Foto: August Ringmann



8 9

Det regner vannrett. Det er midt i juli, men 
vinden kjennes iskald. Sånn kan det være på 
fjellet. Den ene dagen er det shorts, dagen 
etter må vi grave i sekken etter stillongs. 
Været på fjellet er uberegnelig. Selv om vi får 
fram yrs værprognose  på smarttelefonen og 
følger den time for time, har vi kledd oss feil. 

Regnet trenger seg helt inn til kroppen. Tåke 
er det også. 

Men så letter det litt og vi ser Tuvenuten! 
Da er det ikke langt igjen. Snart ser vi vimpe-
len som står rett ut i vindkastene, og der er 
hytta! Og tørkerom. For et herlig syn!

Aileen tar i mot oss. Det er nesten fullt på 

hytta, men det er ledig på nr 2. Tåka er helt 
borte og vi har utsikt over den store farge-
rike vidda. Vekstene på Hardangervidda gjør 
den så utrolig nyansert. Her finner vi hele 
skalaen av gulfarger, grønnfargene skifter 
med lyset og det orange og røde dukker fram 
på tuer og myrer. Regnværet som nettopp 

er over gjør fargene dype og klare. De våte 
klærne får så vidt plass i et fullpakka tørke-
rom, men det går bra, det er mange timer til 
vi skal ut på vandring igjen.

Vi går rett til middagsbordet – kålruletter 
og karamellpudding!  Livet er et eventyr!

Foto: Bjørn Furuseth
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Aileen har vært her siden hun var spebarn, 
Peter er født i Tyskland. Som voksen har han 
bodd mange år i USA, der han arbeidet som 
bilmekaniker.

Aileen og Peter traff hverandre i USA. 
Aileen ville prøve andre typer jobber før hun 
bestemte seg om hun ville overta på Tuva.  
Å være vertskap på denne hytta betydde ikke 
bare hardt arbeid, det betydde også en ny 
livsstil for unge mennesker.

Aileen var ikke lenge i New York. Hun fikk 
jobb i et reisebyrå i Oslo. 

Peter reiste etter. Han ville ikke gi slipp 
på Aileen. Han kjørte til Geilo og spurte seg 

fram til Skurdalen. Og da han kom dit hadde 
Aileen reist til Oslo. Peter hadde ikke meldt 
fra at han kom på besøk. 

Da han kom til Tuva for første gang var det 
seinsommer. Peter forteller at da han gikk 
opp på høyden ved flaggstanga for første 
gang, og så utover de gamle husene, så 
tenkte han at «her kunne jeg gjerne bli  
for bestandig». Og sånn ble det.

Foreldrene til Aileen var ikke så sterke 
lenger, og husene trengte reparasjon. Turist-
delen måtte utvides og pusses opp. Skulle en 
drive med turisme måtte mye fornyes.

Det mest nødvendige var å få strøm. 

Aileen og Peter er det vi kan kalle et velsmurt arbeidsteam.  

I førti år har disse to drevet  drevet denne hytta som ligger  

langt til fjells, 1200 moh.

Peter og Aileen. Foto: Privat
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Strøm på Hardangervidda var det samme 
som dieselaggregat. Her var det ikke bygd ut 
ledningsnett.

Peter hadde et stort arbeid med å montere 
og å bygge aggregathus. Det ble så seint på 
høsten før han ble ferdig at de snødde inne. 
Dette var 14. oktober 1976.  

Bilen de kom opp med på barmark måtte stå 
til juni neste år.  Og etter at aggregathuset ble 
ferdig i november, måtte Aileen og Peter ta 
skia fatt for å komme hjem til Skurdalen.  
Da hadde de spist opp skinka og den maten 
som var i spiskammeret. Det var godt å 
komme til bygda å få ferskvarer.

Peter har ansvaret for at gjestene får med seg drikke på turen. Foto: Privat En tallerken havresuppe er en god start på dagen. Foto: Privat
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Hun har oppsatt hår, knallgul flisgenser, 
matchende farge på ørepynten og sort  
forkle med navnet Tuva brodert i gult.  
Hun er blid og smilende, hun er husmor på 
Tuva, servitør og oppvaskerske, rengjører 
og kafedriver og hun er østviddas ukronede 
dronning. Disse jobbene har hun hatt i over 

førti år. Eller egentlig enda lenger. Helt siden 
hun var lita jente har hun og søsteren Torill 
vært på setra hos Gommo og Goffa (farmor 
og farfar). Tuva ble drevet som seter fram til 
1915. Da økte trafikken av turister på grunn 
av Bergensbanen som åpnet i 1909. Det var 
lett å komme til fjells med toget. Både Finse, 

Ustaoset og Geilo var populære startsteder 
for turer på Hardangervidda. Tuva seter tok 
i mot fotturister, men hadde bare tre senge-
plasser. Det var etter en avtale med Den 
Norske Turistforening i 1878 at Tuva seter 
skulle holde av tre sengeplasser i tilfelle det 
kom en vandrer som trengte husrom.  

Foto: August Ringmann
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Og det gjorde det i ny og ne. Da Bergens- 
banen sto ferdig i 1909 endret turiststrøm-
men seg og Ola Flatåker som eide setra, 
forsto at det var nødvendig med større plass. 
Fra 1910 - 1915 ble det nybygging, - det ble 
Tuva Turisthytte. 

Familien drev nå både turisthytte og seter. 
Aileen har vært på turisthytta lenger enn 

hun kan huske. Første gangen var hun bare 
en uke gammel. Det var i påsken 1949. 
Søsteren Torill var også bare spebarn da hun 
for første gang kom til Tuva. Hun er født på 
sommeren 1947, og hun var bare et lite knøtt 
da hun ble båret til fjells.. 

Gommo drev stølen på Tuva. Hun hadde 
melkekyr, to griser og geiter. Hun ysta ost og 
kinna smør. Og kokte prim på ovn fyrt med 
torv. Da Aileen og Torill ble større, fikk de 
lov til å dra kinna og å hjelpe til med annet 
arbeid på stølen. De måtte også holde et øye 
med kuflokken som beita rundt husene. Det 
hendte nemlig at kuene fra nabosetra kom 
«på besøk», og det ble ikke tatt nådig opp 
av Tuvakuene. Da var det om å gjøre å få 
egne kuer inn i fjøset så fort som mulig. På 
høsten var også kuene litt ustyrlige. Da var 
de nemlig på jakt etter sopp, og denne jakten 
kunne føre langt av sted.

Det var ikke så mange som gikk dagstur 
til Tuva da Aileen var liten. Det kom av og 
til folk opp fra Ustaoset for å drikke kaffe på 
turisthytta. Og på sommeren var det heller 

ikke så mange overnattinger av langveis- 
farende. Og de som kom, var menn. Det  
var veldig sjelden kvinner med i turfølget.

Multemyrene lokket folk til vidda om 
høsten. Da kom de med store trebutter som 
de bar på ryggen. Trebuttene ble fulle av bær, 
og enda sto det mange igjen når buttene var  
fylt opp.

Jentene har mange gode minner fra stølen 
på Tuva. Gommos melkekaker kommer de 
aldri til å glemme. Kakene var nystekte og 
varme, smurt med smør som smeltet på 
kaka og som rant nedover blusa. Og lyden fra 
melkinga har satt seg fast i ørene til Aileen. 
Den dag i dag kan hun høre den fine sild-
ringa ned i melkebøtta. Det har vært en god 
lyd å bære med seg seinere i livet.

Mye av arbeidet på Tuva var tungt. Det 
med å skaffe vann for eksempel, tok mye 
av tida for seterfolket. Brønnen lå et stykke 
unna husene, og det var mange bøtter som 
måtte til i løpet av en dag. Det ble en stor 
lettelse da Aileens bestefar la rør fra vann- 
kilden til hytta. Dette oppkommet holdt 
vann om sommeren. Vinteren måtte vannet 
hentes i et annet oppkomme som ikke frøys 
til.

Det gikk veldig mye vann til vask av klær og 
kjørler. Aileen og Torill vasket tallerkner og 
det måtte gjøres nøye. Det var veldig viktig 
å vaske tallerkenene på undersiden, og der 
slurvet Aileen litt. Men det nyttet ikke, Torill 

meldte øyeblikkelig fra til mora, og da ble det 
en refs til Aileen.

Jentene skurte også bordene, en jobb de 
likte godt. Ata-pulver og skurebørste ga fine 
lyse bordplater.

Da Aileen var 18 år bestemte hun seg for at 
hun aldri ville drive turisthytte. Hun ville ut 
i verden, og reiste til New York der hun tok 

jobb som barnepike. I New York traff hun 
også Peter som ble hennes ektemann.

Etter New York-oppholdet ble det fire  
år i reisebyrå i Oslo, men så var det på tide 
å reise hjem til Skurdalen og bestemme seg 
om hun ville bli turisthyttevertinne eller 
ikke.

Aileens plass er både på kjøkkenet og ved disken. Foto: Privat
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For oss er Tuva mer enn bare en arbeidsplass og en hytte.  

Det er også alle minnene, historien, og ikke minst alle 

menneskene som har kommet hit for å besøke hytta, for å nyte 

naturen, eller for å jobbe her. Tenk hvis veggene i hytta kunne 

snakke, og fortelle om alt som har skjedd her. Vi håper at vi 

med denne boka kan klare å gi veggene en stemme, slik at vi 

med bilder og fortellinger kan dele 100 års historie med dere. 

Kanskje oppdager du noe du ikke visste i historia, kanskje du 

vil se et bilde av noe du også husker, eller kanskje er dette ditt 

første møte med Tuva. Vi har laget denne boka som en del av 

feiringen av at  Tuva er 100 år.  

Hvem vet, kanskje blir det nye 100 år etter dette. 

Mailiza er fjerde generasjon Flataaker.
Her på Ustetind. En times gange fra Tuva. 

Foto: Privat



2 0 2 1

Asle Kirkevoll, Geilo Hestesenter arrangerer rideturer. Ukesturer på vidda hadde han i 30 år.  
Her kommer ridefølget inn til overnatting på Tuva. Foto: Torill Flataaker
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Det  er same familien som har eigd Tuva Turisthytte  
sidan den var ferdigbygd i 1915, og det har vore  

tre generasjonar på 100 år.

Foto: Hol bygdearkiv
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På Tuvasæter hadde det vore overnatting for 
gjester sidan 1878, for då hadde Den Norske 
Turistforening bygd ferdig Krækkjahytta. 
Eigaren Guttorm Flatåker hadde ei avtale om 
å halde tre sengeplassar for fotturistar. Frå 
1904 var det Birgit og Ola Flatåker fra Skur-
dalen som eigde og dreiv Tuvasæter.

Birgit og Ola såg at det auka med turisttra-
fikk etter at Bergensbana var ferdig i 1909 og 
Ustaoset stasjon var berre 10 km frå stølen. 

No var ikkje Tuvastølen stor nok – og dei 
bygde eit nytt hus for fjellfolk: Tuva Turist-
hytte. 

Planane var klare , men det tok fleire år å 
bygge turisthytta som skulle ha 16 senge-
plassar. Tømmeret vart felt i Skurdalen, det 
skulle tørke og vart telgt. «Byggesteg 1» var 
å få sett opp huset på garden. Så vart alle 
stokkane merka, og på vinterføre vart dei 
køyrd til fjells med hest. Strevsame arbeids-

økter vart det når været ikkje var på deira 
side – ufarleg var det heller ikkje – men dette 
var einaste transporten som var mogleg på 
den tida. Den fyrste sommeren etter vart dei 
merka stokkane sett på grunnmuren, torv-
tak vart det og. Dører og hektaglas kom og 
etterkvart. Dette arbeidet gjekk føre seg frå 
1910 –15.

Sumaren 1915 kunne Birgit og Ola Flatå-
ker ta imot fjellfolk/fotturistar. Mat kunne 

dei også få, for på stølen var det alle slag av 
mjølkeprodukt. Det var mykje ørret i fiske-
vatna – så det dei måtte kløvje inn med hest 
var potet og mjøl, ja, kanskje eit fenalår eller 
ei skinke og!

Det var mest menn som gjekk i fjellet på 
denne tida, mange likte å fiske. Det var også 
fastbuande gjester for fleire dagar. På haus-
ten var det også jegarar og molteplukkarar. 
Dei som plukka bær hadde ofte ein trebutt 

Frakt av varer til hytta måtte skje med kløv eller kjerre. Om vinteren ble slede tatt i bruk. Det ble også brukt tamrein og pulk. 
Foto: Hol bygdearkiv

Tuva Turisthytta klar til å ta imot gjester sommeren 1915. Foto: Hol bygdearkiv
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på ryggen med reimar. Den bar dei som ein 
ryggsekk og gjekk til toget på Ustaoset og 
reiste heim. Molta held seg svært bra, så med 
litt sukker var den trygg i lange tider.

Midt på 1920-tallet vart det opent for 
ski-gjester i påskeveka, og frå da har det vore 
to sesongar på Tuva Turisthytte, sommar og 
vintersesong.

Det var mest skitøyet som endra seg på 
denne tida. Damene «fekk lov» til å bruke 
gabardindress, jakke og vide bukser på 
skitur. Før var det gjerne skjørt.

Snart kom det også meir vindtette plagg  
av poplin eller annet type stoff.

I året 1946 vart Olav Flatåker og kona hans 
Laila dei nye eigarane av turisthytta, Olav  
var ein av sonene til Birgit og Ola Flatåker. 

Laila kom frå ein familie i Drammen som 
var glad i naturen, både sjø og fjell. Laila og 
Olav møttest på Tuva!  Turisthytta vart også 
arbeidsplassen deira fram til 1975. For Laila 
var det ei stor endring å flytte frå ein by til 
Skurdalen, for her kom det ikkje straum før 
i 1949. I Drammen hadde dei hatt straum i 
mange år, ja, til og med gatelys. På Tuva var 
det heller ikkje straum, men Laila hadde lært 
mykje om matlaging og oppbevaring av mat 
og fekk et godt tak på drifta av turisthytta.

Det var hest som framleis var best for 
transport, slede på vinteren, kjerre på 
sommaren. På 50-talet vart kjerra kraftig 
«oppgradert» da den fekk støtdemparar og 

gummihjul. No vart det speilegg på Tuva 
med heil plomme, for kjerrehjul med jern-
beslag rista plomme og eggkvite saman, slik 
at det vart ferdig eggedosis før varene kom  
i hus etter 7 km på fjellveg. Tidlig på 60-tallet 
kom bilvegen fram til Tuva Turisthytte. Det 
vart mykje enklare med varehenting, men 
også for gjestene - for Sigurd Fossgård kjørte 
buss/mjølkerute Geilo – Tuva. 24km ein veg. 
Det er fortsatt bussrute mellom Geilo- Tuva 
på sommarstid.

Fra 1975 vart det eigarskifte, det er vi som 
driv turisthytta i dag: Aileen Flataaker og 
mannen min Peter Schindewolf.

Det var ikkje strøm og berre innlagt vatn 
for sommarbruk på Tuva. På vinteren henta 
vi vatn frå ei oppkomme som vi gravde oss 
ned til, ein vinterbrønn som var ca 80 m frå Birgit og Ola Flatåker. Aileens besteforeldre. Foto: Privat

Mor til Aileen, Laila Flataaker.  
Foto: Privat 

hytta. Vi ønskte å bygge på slik at kjøkken 
og stove skulle bli større, då måtte det væra 
strøm til snikkararbeidet. Vi fekk kjøpt strø-
maggregat på 10 KW. Det var ikkje mange år 
før dette blei for lite strøm, og i dag har vi eit 
strømaggregat på 40 KW. Det er ikkje berre 
for vaffelsteiking vi treng det, men det skal 
være varmt vatn, kjøkkenmaskiner, vass-
pumpe og varme på soverom og i stovene.  

Foreldrene til Laila. Dora og Sigurd Andersen. Bestemor var 
fra 1946 flere år på Tuva som påske og sommerhjelp.  
Bestefar var der om høsten for å fiske. Foto: Privat
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Vi grunnbora etter vatn i 1977, aggregatet vart 
installert og i 1979 var tilbygget ferdig. Det 
har vore dusjanlegg i mange år, men no vert 
vatnet som kjølar ned strømaggregatet nytta 
til varmvatn i dusjen – og lufta som kjøler 
ned, vert nytta til tørkerommet. Altså gjenb-
ruk! Slik har kvardagen vorte enklare og betre, 
men det har og vorte fleire gjester, så no har  
vi 20 sengeplassar og 20 plassar på sovesalen.

I 1978 kjøpte vi ein Simplex-telefon, der 
berre ein person kunne snakke om gongen. 
Vi kalla den for «over og ut»-telefon, for 
det var vanleg å seie «over» når nestemann 
skulle snakke og «over og ut» når samtala 
skulle avsluttast. Men nyvinninga var fantas-
tisk – no kunne vi bestille varer utan å reise 
ned til bygda og fasttelefonen. Simplex- 
telefonen hadde ei vekt på 3-4 kilo, altså 

Olav frakter reinmose. Store baller med fòr til kjørereinene. Foto: Hol bygdearkiv

ikkje praktisk å ha med i lomma som dagens 
mobiltelefonar. Om du ringer til Tuva no, så 
går samtalen via ei antenne på taket vårt og ein 
forsterkar så til «mobilen». Det merkelege er at 
meldingar kjem ikkje «igjennom» antenna – og 
vi veit ikkje kvar dei vert av?!

Om vinteren er det spesielt mange utanland-
ske gjester.  Hardangervidda er «arktisk» med 
skiftande vær og vide vidder.  

Dette var vanlig fjellutstyr tidlig på 1900-tallet. Treski og bambusstaver. Foto: Hol bygdearkiv

Det dreg folk til fjells.
Dei gamle tømmer-veggane på Tuva 

Turisthytte har gitt mange gjester husly og 
teke vare på opplevingar. Gjester i fleire 
generasjonar har kome og gått. Vi som vert-
skap har gledd oss over å bli kjend med dei 
faste gjestene og til møte med nye.



Tuva Turisthytte has been owned by the same family 
since it was built in 1915.

Foto: Hol bygdearkiv
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Three generations has been running the 
lodge for these 100 years, Birgit og Ola Flat-
åker, Laila og Olav Flataaker and now me 
and my husband Peter.

A summerfarm called Tuvasæther was the 
beginning of the touristbuiness in 1878, the 
owner Guttorm Flatåker had three beds avai-
lable for hikers. The guests were mostly men 
that wanted to fish in the lakes, as hiking in 
the mountains was not very popular at this 
time. The big change came after the railway 
Oslo-Bergen was opened in1909. The rail-

waystation Ustaoset was only 10 km from the 
summerfarm, and the owner of Tuvasæter 
understood the possibility to bring guests to 
the mountain plateau Hardangervidda.

In 1915 the new lodge Tuva Turisthytte was 
ready to house guests, giving them a place to 
sleep and something to eat. The summerfarm 
”next door” produced dairy-products, the 
lakes had plenty of fish, the only products to 
bring up with horses , was flour, potatoes and 
occasionally some ham.

Ustaoset had at this time a first class hotel , 

easy to be reached by railway,and that made it 
possible to be open all year. Women were also 
able to ski, but mostly in the surroundings of 
the hotel, as they found it difficult to ski in long 
skirts. Trousers was not allowed for women at 
this time. But fashioned changed and better 
skiing-outfits with wide trousers became popu-
lar– and in the1920´s also women could reach 
the mountaintops during the winter on skis.

Tuva Turisthytte was open for the first time 
during the winter in 1924. Winterseason was 10 
days at Easter, and the summer season was Juli 
and August. 

Foto: Hol bygdearkiv

Foto: Hol bygdearkiv

Foto: Hol bygdearkiv
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In the beginning as there was no road to 
Tuva Turisthytte, the transport had to go 
by horseback in the summer and horse 
and sledge in the winter. Big and heavy 
loads could only be transported in the 
winter – and it could  be risky because of 
the changing weather. Hardangervidda is 
a Highmountainplateau and the wind can 
easily change and grow strong very quickly, 
it could be a great challenge. 

From 1955-1963 a private road from 

Nedrestøl in Skurdalen to Tuva was build, 
and made the transport in the summertime 
much easier. You could reach Tuva by car 
and it even was a busroute established by 
Fossgård Bilruter.Transportation during 
the winter also became easier as the snow-
mobiles came into the market. My parents 
Laila and Olav Flataaker bought their first 
snowmobile in 1964. Our horse, Blakken 
had  been our good guide and steady trans-
port since 1947. He had to learn how to 

walk with snowshoes, how to find the way 
in snowstorms, how to get up after sinking 
in wet snow, – he learned how to survive.He 
did this for us because Blakken knew he had 
to bring us home. This is how close you can 
get to a horse or an animal that you depend 
upon on. The snowmobile made the trip 
much faster and could bring heavier loads, 
but it was not like a thrustworthy horse with 
a build-in GPS. Blakken got his ”winter- 
vacation”. But he stayed every summer in 
Tuva and enjoyed it

In 1975 we took over the business. We 
wanted to make some changes, first we 
needed electricity. Peter was building a 
generatorhouse/storageroom in 1976. The 
year after we drilled for water , and had the 
joy and pleasure of having running water 
summer and winter. Before this time we only 
had running cold water in the summer, in 
the winter we had to dig ourselves down to 
a waterwell 150 m away from the house, fill 
water in big jars and drag them up to the 
lodge. This could be a big challenge during 
the many winterstorms.

Another big change came when we bought 
a Simplex telephone in 1978. Now we could 
communicate directly from Tuva. This made 
it much easier to order food and supplies.
It saved us for going to the valley to phone, 
make the orders and get the delieveries a 
few days later.Today all these things seems 

so oldfasioned, but it is not such a long time 
ago.

In 1978 we started to renovate the main 
building, in the following year we could 
welcome our guests in the new diningroom 
, the kitchen also got twice as big as before 
and had been renovated to a standard of a 
modern kitchen. A new outhouse was built 
in 1981 and because of the encrease of over-
night guests, a new dormetory with storage 
rooms was ready to be used the following 
year. Tuva Turisthytte had now 20 beds and 
20 sleepingplaces in the dormetory 

In the wintertime there are specially many 
guests from foreign countrys. Hardanger-
vidda has an arctic atmosphere and with its 
fast changing weather, it is very facinating. A 
danish guy said to us once: ”If you have been 
to Hardangervidda once, you will always 
long back”

The old walls of solid logs in Tuva Turist-
hytte have given shelter to many guests and 
”taken care of” many incidents. Guests of 
many generation has passed through the 
doors. We, the host and hostess have had the 
pleasure of getting close to the steady custo-
mers and to meet new ones.

Welcome to Tuva Turisthytte and Hardan-
gervidda.

Aileen and Peter
Tuva Turisthytte

Foto: Hol bygdearkiv
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Alle foto: Hol bygdearkiv
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Aileen og søsteren Torill.

Alle foto: Hol bygdearkiv
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Hesten vår ble også godt kjent med gjes-
tene våre, for de hadde nistepakker som var 
uimotståelige! Blakken sto ved léet og spei-
det mot Tuva. Så beit han i øverste stokken 
og skøyv den til sides så den falt på bakken, 
da kunne han hoppe over den nederste – og 
nistepakkene var neste mål. Det var bare å 
knipe gjestene litt i armen – da skreik de og 
forsvant inn mens nista lå igjen på bakken. 
Nam!! 

Og hesten vår blei «kjørt inn» for både 
sommer- og vinterturer til Tuva. Det var 
moro å se hvor flink Blakken var til å gå på 
truger når det var djup snø. Men vintertu-
rene var strevsomme for hest og kjørekar.

I 1963 blei det mildvær etter påske og Olav 
kunne ikke komme ned fra fjellet med hest 
og slede. Han venta i nesten 10 dager før 

det blei litt skare på natta. Hest, slede og 
kjørekar var ferdig til å reise ved midnatt, 
men etter to km holdt ikke skaren mer og 
hesten gikk «igjennom». Det var nesten så 
hesten svømte mer enn gikk på snøen, hele 
tida måtte sleden spennes ifra. Hesten måtte 

opp av bløtsnøen, så på med sleden igjen, 
kanskje noen få skritt, og så skjedde det 
samme igjen.

Fra Tuva til Pålgard i Skurdalen er det ca. 
12 km. Dit brukte Olav og hesten 19 timer og 
20 minutt og da Torleif Pålgard så dem seint 

på kvelden, forsto han at både hest og kar 
trengte hvile til neste dag, selv om det bare 
var 7 km hjem og det på brøyta vei..

Etter denne turen kjøpte Olav snøskuter: 
«E vil ikkje vera ein dyreplagar», sa han.

Kjøretøyet som kom vinteren 1964 het 
«Bamse». Den hadde verken hover eller 
truger, men belter. Den spiste ikke havre 
eller høy – den var moderne og trengte 
totakt-bensin! Den kjørte til Ustaoset på 
under en time. Blakken brukte tre, men han 
var kamerat og visste veien, han var trygg 
for han hadde innebygd GPS. Det blei heller 
ikke noen rast med Blakken og havreposen 
mer. Vi hadde minnene og tross alt tror vi at 
Blakken var glad for å slippe vinterturene. 
Somrene ville han på Tuva. Det ble fine 
pensjonistår for ham på sommerfjellet – og 
det var vel fortjent!

Hilsen to tobente som vokste opp  
med Blakken. Torill og Aileen

Hesten vår var en personlighet – slik er det med 

dyra som er nær oss og som vi blir godt kjent med. 

Storesøster Torill 3 år og Blakken. Foto: Privat
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Fjellveien til Tuva er et bevis på at 
veibygging også kan være kunst. 
Den starter fra Skurdalen i vanlig 
bjørkeskog, men bare etter noen 
få minutter er du over tregrensa 
og ser veien sno seg lik et gyllent 
silkebånd innover i evigheten. 
Det er det som er så fantastisk 
med denne fjellheimen. Anlegg av 
grusvei i disse enorme, uberørte 
viddene er jo et inngrep, men 
denne veien gir et helt annet 
inntrykk. Den har liksom vært 
der alltid. Den hører hjemme her 
blant lav og lyng. Den er en trygg 

ledesnor fram til vårt utgangs-
punkt for turen videre. 

Om sommeren går det rutebuss 
flere ganger om dagen til Tuva. 
Det er jo mange mennesker som 
ikke har krefter til å gå fjellturer, 
men når du kommer ut av bussen 
på Tuva er fjellopplevelsen der. 
Du føler fjellets stillhet, du hører 
fuglekvitter og sauebrek på en 
ny måte, og du nyter synet av de 
fargerike myrene. Og når Aileen 
disker opp med kaffe og nystekte 
vafler, da er det godt å være 
menneske.

Arbeid på Tuvaveien tidlig på 50-tallet. Foto: Hol bygdearkiv

Einar Fossgård kjørte bussen fra Geilo til Tuva. Her har den gått seg varm opp 
bakkene til Fjellset. Foto: Hol bygdearkiv

Foto: Else Bjørg Finstad
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Oppgjørets time er en av «hyggestundene» 
på Tuva. Da er det munter prat mellom 
vertinne og gjest. Ikke om betalinga, det er 
om alt mulig annet. Mange av gjestene har 
vært her før, og kommer igjen med venner 
og familie. Unger blir kjent med hyttelivet 
på en fin måte, de overnatter i sovesal på 
flatmadrass, de må stå i kø for å komme på 
do og på badet og de må spise den middagen 
som blir servert. Og de må bære egen sekk! 

Aileen forklarer hvor stiene til de andre 
hyttene går og gjestene får dem pekt ut på 
kartet. Stiene er godt merket, og det er få 
som går feil i dette terrenget.

Aileen forteller om en mann som ringte 
for å bestille rom. Han hadde kone og tre 
barn med, fortalte han, og ville gjerne ha 
sengeplass til alle fem. Aileen noterte: To 
voksne og tre barn til middag. Da må jeg 
servere gele, tenkte Aileen. Gjestene kom ut 
på dagen – det var fem voksne mennesker! 
«Barna» var over førti år gamle! Men de likte 
gele! Ja, vi er alle barn av våre foreldre selv 
om vi er 70 år, har Aileen tenkt i ettertid.

Da samme mannen seinere bestilte rom på 
Tuva, presenterte han seg alltid som «gele-
mannen».  

På Tuva er alder ingen begrensing!

Etter frokost er det kø ved disken. 
Alle skal handle før de legger ut på tur. Foto: Privat
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« Mennesket er tilbøyelig til  
 å fornekte det som det ikke 
 klarer å uttrykke».

                                                                                 Paul Valéry

G U N N A R  D A N B O L T

Foto: Bjørn Furuseth
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Mange av dem som velger å gå fra hytte til 
hytte på Hardangervidden, og de er det etter 
hvert stadig flere av, gjør det fordi naturen 
er så mektig, så variert og så fylt av usigelig 
stillhet og ro. Og det uansett vær og vindfor-
hold. Om luften er klar og utsikten upåklage-
lig, er det naturligvis en bonus, men å vandre 
i tåke og regn har også sin sjarm. For er man 
først besatt av fjellet, kan man ikke klare seg 
uten. Det gjelder ikke bare om sommeren, 
men også om de to andre årstidene fjellet 
gjennomløper, vinteren og høsten. Hver av 
dem har sin bestemte fargetone, sin spesi-
fikke atmosfære og sine forskjellige gleder, 
men felles for dem alle er en stillhet som 
fremmer ettertanken.

Slik er det, og slik har det alltid vært. Ja, 
det har vi en inngrodd tendens til å tro. De 
verdier vi nå hyller, må man alltid ha sett 
på som verdifulle. Noe annet ville ha vært 
merkelig. Men verdier er kulturbetingede – 

de varierer med tid og sted. Det gjelder også 
vårt forhold til fjellnaturen.

Hardangervidden forbant deler av Østlan-
det med deler av Vestlandet, og både 
bønder og handelsmenn måtte forsere disse 
viddene. Men det er lite som tyder på at de 
gjorde med særlig glede. For alle andre var 
dette fjellområdet – som de øvrige fjellmas-
sivene i Norge – et ukjent terreng som man 
holdt seg langt borte fra.

Men etter 1814 begynte man en mer 
systematisk utforskning av landet, og da 
kom også Hardangervidden inn som et viktig 
forskningsområde. 

EN OPPDAGELSESREISE PÅ HARDANGER-
VIDDEN. I tidsskriftet «Hermoder» kunne 
man i 1824 lese en reiseberetning fra en 
ferd over Hardangervidden i juli 1822. Ingen 
forfatter er angitt, men vi vet at den ble ført 
i pennen av botanikeren Mathias Numsen 
Blytt. Med seg på turen hadde han løytnant, 
stedsnavneforsker og kartograf Gerhard 
Munthe, den danske arkitekten Hans Ditlev 
Franciscus von Linstow og hans landsmann 
og venn, maleren Johannes Flintoe. Skjønt 
disse fire gikk ikke alene – de hadde med seg 
et følge av kløvkarer og hester og en fører fra 
Hardanger.

Beretningen er morsomt skrevet og frem-
hever fornøyelige episoder på turen. Men 
det betyr ikke at det dreide om en turist-

Fjellfiol

Denne steinhytta der vitenskapsmennene overnattet sommeren 1922, ligger ikke langt fra Tuva. Det er en fin dagstur fram og tilbake. 
Foto: John Gunnar Mæland
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reise, blott for fornøyelsens skyld, slik den 
ofte blir fremstilt i dag. Den var primært 
en forskningsekspedisjon hvor disse fire 
hadde som oppgave å utforske og registrere 
dette ukjente område. Munthe holdt på å 

utarbeide et stort kartverk over Norge, hvor 
Hardangervidden også skulle være med, 
mens Blytt var i gang med sitt store livsverk, 
«Norges Flora», hvor første bind kom ut i 
1861.

Også Lindstow og Flintoe var oppdagel-
sesreisende og begge var opptatt av å tegne 
denne norske fjellnaturen. Det gjaldt i særlig 
grad Flintoe som tok en rekke skisser på 
turen, slik han også gjorde det på de tre 
øvrige reisene han foretok rundt omkring 
i Norge i 1819, 1821 og 1925, flere av dem 
sammen med Munthe. Mens Munthe regis-
trerte kartografisk denne ukjente fjellna-
turen og Blytt gjorde det samme botanisk 
– han samlet inn hittil ukjente fjellplanter og 
noterte nøyaktig ned hvor de var funnet, - 
viste Linstow og Flintoe hvordan dette land-
skapet faktisk så ut. De fjelltoppene som på 
kartene bare ble en brun masse med navn og 
omtrentlig høyde, steg på kunstnernes skis-
seblokker frem i majestetisk velde med blant 
annet den vegetasjonen som hørte med.

Slik ble den kunstneriske og vitenska-
pelige utforskningen egentlig to sider av 
samme sak. Vi kan tydelig se det i Flintoes 
maleri «Bjønnestigvarden i Aurland», hvor 
en kjentmann peker ut de ulike fjelltoppene 
og forteller hva de heter til både Munthe 
og Flintoe. På denne måten fikk Flintoe et 
inngående kjennskap til den norske fjell-
natur både fra en geografisk, botanisk og 
kunstnerisk synsvinkel. Når Flintoe senere 
brukte skissene til forlegg for malerier, la han 
vekt på den nøyaktige registrering, eller det 
man ofte kaller portrettlikhet. Og da måtte 
alt det som gjorde sikten mindre god, mørke 

skyer, tåke o.lign. vike. Derfor har de fleste 
prospektmalere bare noen lette skyer i et 
ellers klart vær.

Noen fornøyelsesreise var det altså knapt. 
Da I.C.Dahl fire år etter, i 1826 vandret 
Hardangervidden mot Vøringsfossen og 
Eidfjord på en litt mer synlig rute enn Flin-
toes, skrev  han til sin kone i Dredsen: «Gud 
være lovet, at alt er overstaaet, thi ikke for 
meget vilde jeg gjøre denne tour een gang 
til».

Likevel fremgikk det av Blytts beretning 
at alle disse fire var genuint opptatt av den 
øde fjellnatur de strevet seg gjennom. Første 
dag hadde de gått øst for Ustevannet til 
Monsbuhei og overnattet i en liten steinbu, 
Monsbu, som ennå finnes, riktignok restau-
rert i 1995. Den befinner seg nå på stien fra 
Tuva til Halne, og ser i første omgang ut som 
en kjempestein med en varde på enn like 
stor stein like ved siden av. Men det er faktisk 
en hytte laget av svære steiner, tilstrekkelig 
til at flere mennesker kan ligge tett sammen 

Snøsøte

Denne skissen er laget av maleren Johannes Flintoe. Utlånt av Nasjonalmuseet.
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inne i den. Ikke rare greier å oppholde seg i, 
men tilstrekkelig til vern for regn og uvær.

Det var kløvfolket som overnattet i stein-
buen – det gjorde ikke de fire oppdagelses-
reisende. Flintoe og Linstow sov under åpen 
himmel, mens Munthe og Blytt var våkne 
hele natten «for at nyde det interessante i 
vaart natlige ophold på de ville fjeld».

EN FJELLNATUR «FÆL AT SEE TIL». I 1716 
krysset Ludvig Holberg Alpene, og om det 
skrev han i sitt «første Levnedsbrev»: «Fra 
Torin reyste jeg over de alpiske Bjerge, og 
kom til Savoyen, hvilket land, endskiønt det 
er klippefuldt og fæelt at see til, er der dog 
mange smukke stæder og Byer deri…..»

På Hardangervidden var det i 1822 – som 
i dag – bare «fæle» fjell og vidder å se, og 
ingen gårder og ingen grønne teiger. Så her 
var det ikke noe verdifullt å skue i det hele 
tatt, bare uendelige øde og ufruktbare vidder 
på østsiden, og  «gyselige isbjerge, skaldede 
Tinde af steile ufruktbare Fielde, uttilgjen-
gelige Afgrunde og udhængende Klipper 
som hvert øieblik synes at true Dalene at 
«nestyrte» på vestsiden.

Ludvig Holbergs oppfatning av fjellnaturen 
var representativ ikke bare for oppfatningen 
på 1700-tallet, men også for den generasjon 
som Carl W. Schnittler  kalte «Slegten fra 
1814». Det var en slekt av embetsmenn som 
nå var løftet frem til heder og verdighet.

Embetsmennene var akademikere – de 
hadde studert i København og ofte i Tysk-
land og var preget av opplysningstidens 
realisme. De hadde liten berøring med det 
praktiske liv, og omtrent ingen omgang med 
andre befolkningsslag enn sitt eget. Til gjen-
gjeld var de vel hjemme i bøkenes verden.

Skjønnheten, slik de definerte den, var en 
helhet hvor alle deler står i matematisk-be-
stemte forhold til hverandre – som i Leon-
ardos berømte «Nadverd», og i de klassisis-
tiske  landskapsmaleriene til Nicolas Poussin 
og Claude Lorrain  fra midten av 1600-tallet. 
Og naturligvis i renessansens og senere 
barokkens store parkanlegg. Men ikke i den 
råe og ubearbeidede naturen. Bare mennes-
ket kan, slik de så det, fremkalle den skjønn-
het som kan gi opphav til det etiske behag.

Det var med slike idealer bak øynene disse 
norske embetsmenn vurderte den norske 
og den sveitsiske fjellnaturen, og da var det 
ikke mye vakkert å finne der. Derfor kunne 
biskop Claus Pavels sitte i prestegården i 
Lofthus i Hardanger og se opp mot Folge- 
fonden og skrive i sin dagbok: «Jeg  haver 
under denne Reise seet lidet av Naturskiøn-
hed –Landskabet er raadt og udyrket».

For å forstå denne nye oppfatningen av 
naturen som i løpet av 1700-tallet litt etter 
litt vant terreng, særlig i England, må vi 
tilbake til senantikken. Det er nemlig den 
gresk-romerske forfatteren Longinos som 

i romersk keisertid fastlagt begrepet «det 
sublime». Et begrep som i løpet av 1700-
tallet og 1800-tallet skulle åpne folks øyne 
for at også den ville og øde fjellnaturen også 
kan være verdifull. Begrepet er beskrevet 
av den engelske forfatteren John Dennis 
så tidlig som i 1688. Det Dennis så presist 
beskriver er de blandede følelsene Alpene 
vekket til live i ham – fra frykt til glede. Men 
frykten sto ikke alene, for den var frydefull, 
mens gleden var forferdelig. Det er tale om 
en fasinasjon over den ville og voldsomme 
natur som innebærer noe som likner, 
men som likevel ikke er det samme som 
det skjønne. Hva er det da? Det er her det 
antikke begrepet «det sublime» tas i bruk. Så 
lenge man balanserer på kanten av stupet 
er redselen dominerende, men når man 
etterpå reflekterer over det, blandes redselen 
med en viss fryd. Og når man opplever et 
fryktinngydende fjellmasiv i dikt eller maleri, 

kan begge disse motsetningsfulle tilstander 
inntre samtidig i form av et gysende behag 
eller et behagelig gys.

Den vestlige Hardangervidden, som 
både Johannes Flintoe og I.C. Dahl malte, 
er eksempler på en vill og fryktinngy-
dende natur som kan få oss til å oppleve 
det gysende som er karakteristisk for det 
sublime. Men det gjelder ikke for den østlige 
del, områdene rundt Tuva og Monsbuhei. 
Likevel kan denne delen av Hardangervid-
den ikke kalles skjønn i klassisk forstand. 
Hva er den da? Jo, den er pittoresk! 

OM DET PITTORESKE. Det pittoreske er 
et begrep som ble bestemt av den engelske 
presten William Gilpin i 1768. Han benyt-
tet det om de landskaper som befinner seg 
mellom den ordnede natur, hvor skjønnhe-
ten rår med sitt estetiske behag, og den ville 
og fryktskapende natur som sprenger mate-
matikkens mål og proporsjoner i sin gren-
seløshet, men som altså vekker det sublime 
med dets gysende behag. Det pittoreske har 
det til felles med det sublime at det dreier 
seg om den utemmede natur, men kan 
samtidig, i likhet med skjønnheten, romme 
det menneskeskapte og også utfolde seg 
innenfor visse grenser.

Poenget for Gilpin var at en maler ikke bare 
kan overføre på lerretet det han ser foran 
seg – det må komponeres og sammenfattes. 

Fjellveronika
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Dette var den norske Düsseldorf-maleren 
Hans Gude fullstendig klar over. Da han var 
i England og så de engelske friluftsmalerne, 
reagerte han slik: «De maatte passe paa blot 
at male paa det, naar alle Omstendigheter 
af Veir og Belysning var de samme; de forsto 
ikke af de concrete Virkninger at drage noget 
almindelig Resultat, men copierede, hva de 
saa i dag uden at spørge hvorfor».

Dette gjorde ikke Gude. Da han malte sitt 
«Høyfjell» i 1837, var det akkurat det pitto-
riske eller maleriske Gude ville ha frem. 
Gude viste at både høyfjellet og lavlandet 
som den østlige Hardangervidden, Østlan-
det og Sørlandet – er kunstnerisk interes-
sante, selv om de verken er skjønne, som 
det italienske kulturlandskpet eller sublime, 
slik I.C.Dahl hadde vist at den vestlandske 
fjellheimen er det.

NATUR OG KULTUR. Når vi i dag vandrer 
fra Tuva mot Monsbu, er det vanskelig å 
tenke seg at mennesker for bare 150 til 200 
år tilbake i tid opplevde dette landskapet 
som «fæelt at see til» Det er ikke slik vi ser 
det i dag. Og det skyldes altså de to begre-
pene «det sublime» og «det pittoreske». 
Men hvordan er det mulig at to begreper kan 
endre våre blikk? Det skyldes at det å se ikke 
primært er å se noe, men og «se noe som 
noe». 

For slekten fra 1814 hadde man bare to 

alternativer, enten å se naturen som skjønn 
eller som «fæel» og heslig. Og med den 
matematisk-orienterte definisjonen man 
hadde av  skjønnhet, var det vanskelig inntil 
det umulige å finne Hardangervidden annet 
enn fæl og heslig. Men da det i løpet av 1700-
tallet kom til to nye alternativer, det sublime 
og det pittoreske, ble situasjonen radikalt 
endret. For da kunne man se den vestlige 
Hardangervidden som sublim og den østlige 
som pittoresk.

Det skjedde naturligvis ikke ved et trylle-
slag – det tok relativt lang tid før man vendte 
seg til de nye synsmåtene. Men i det øyeblik-
ket tilvenningen var over, virket det som 
om man alltid hadde sett det slik. De nye 
synsmåtene, som altså oppsto først i løpet 
av 1700-tallet, er slik kulturelt betinget – de 
skyldes visse bestemte forhold på 1700-
tallet. Men så gikk det slik det alltid går – at 
kultur omdannes til natur. For i dag kan vi 
vanskelig forstå at man noen gang kan ha 
sett på Hardangervidden som «fæel att see 
til». Men det gjorde altså ikke bare Holberg – 
det gjorde de fleste dannede mennesker her 
til lands helt frem til 1840-årene. Det er det 
for lengst blitt slutt på, og det til de grader at 
de to begrepene er blitt helt overflødige. For 
nå ser vi alle både det sublime og det pitto-
reske uten en gang å merke det – det er blitt 
så naturlig for oss at vi kan snakke om at våre 
blikk er blitt både sublime og pittoreske.

Blålyng
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Tuva startet som turisthytte i 1915, og i alle 
disse årene er det ført gjestebøker. 

I de første årene ble det kalt «Frem-
med-bok». Bøkene var inndelt i rubrikker 
med for og etternavn, fødselsår og sted, 
stilling eller beskjeftigelse, hjemsted, nasjo-
nalitet, siste oppholdssted og bestemmelses-

sted. Det var også en rubrikk for hensikten 
med oppholdet i Norge, men det var sjelden 
utfylt. ( Det var vel helst nordmenn som gikk 
i fjellene her. )

I de første bøkene skriver nesten alle at de 
er født i Oslo eller Bergen. Og det er kanskje 
ikke så rart, for det var etter at Bergensbanen 
ble etablert at folk oppdaget denne delen av 
Hardangervidda som turområde. Og det var 
mye grunnen til at Tuva bygde ut. Da økte 
trafikken av fjellturister betraktelig.

 Tuva ble turisthytte med seterdrift. Vi 
kan lese i fremmedboka at melka var alde-
les nydelig, og at maten var både god og 
mettende. Med måltidet fra Tuva i magen 
kunne en gå mange mil! Det skriver en gjest i 
en kommentar i boka.

I dag er det folk fra alle samfunnslag og i 
alle aldre som går i fjellet. Tidligere var slike 
ferieturer «forbeholdt» det vi kaller (kalte) 
det øvre sjikt: advokater, leger, direktører, 

lektorer, professorer, ingeniører, disponenter, 
fruer og studenter, for å nevne noen av de yrkes-
gruppene vi kan finne i boka. Innimellom fikk 
vidda også besøk av andre, sånn som gårdbru-
kere og hestehandlere, husdamer og reisende, 
landstrykere og feiere, tjenestejenter, budeier 
og trillepiker, forfatterinder og tankelesere. Alle 
disse kamperte sammen med kjøpmenn, land-
målere og tannleger. 

Påskeutfart 1938. Foto: Hol bygdearkiv

Gjestebøkene på Tuva er hyggelig lesning.
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I dagens gjestebøker mangler rubrikken 
for yrker. Til gjengjeld har bøkene mange 
kommentarer til hyttebesøket, så vi får vite 
ganske mye om de forskjellige turgåere 
likevel.

VERDENS BESTE VAFLER. «Takker for 
kjempegode vafler» «Vaflene var supergode» 
«Tusen tack for goda vafflor. Vi kommer 
gärna tillbacka snart och övernattar i er 
mysiga fjällstuga». «Tusen takk for deilige 
vafler og god service og varme fleecejakker!»  
«Herlege vafflar og och fortreffelig kakao».

Slike utsagn kunne ramses opp i tusenvis. 
Det er ingen overdrivelse. Vaflene på Tuva 
er helt spesielle. De skal nytes uten sylte-
tøy eller sukker, de smaker fortreffelig til en 
kopp kaffe. 

Hvor mange vafler Aileen har stekt på disse 
40 årene, har ingen noe tall på.

HVA ER HEMMELIGHETEN? Den vet bare 
to mennesker om. Oppskriften på vaffelrøa 
får ingen ta del i. Den har gått i arv fra mor til 
datter, eller riktigere sagt, fra mor til døtrene. 
Til Aileen og Torill. De bærer hemmelighe-
ten med lukket munn. Ingen får se hva de 
rører sammen på kjøkkenet. Vaffelrøra er 
tjukk og gyllen i spannet som blir tatt fram 
fra kjøleskapet. I sesongen er vaffeljernet 
alltid varmt, gjestene skal ha helt nystekte 
og varme vafler. På to minutter tryller Aileen 
fram en lekker vaffelplate. Folk som ikke har 
vært på Tuva tidligere spør forsiktig om det 
ikke skal følge med syltetøy og rømme, men 
de får til svar at de burde smake først, så kan 
de etterpå bestemme om de vil ha syltetøy. 
Nesten alle tar den uten noe ekstra søtnings-
stoff. 

Det er blitt en helligdom dette med vafler 
på Tuva. Mange tar dagstur fra Ustaoset eller 
Geilo for å få seg et vaffelmåltid på Hardan-
gervidda. På sommerstid er det bilvei helt 
opp, så mange pensjonister setter stor pris 
på å komme på fjelltur selv om beina ikke er 
så helt gode.

I sommerukene og i påsken er det «hytte 
til hyttefolket» som inntar Tuva. Og alle har 

hørt om de «himmelske» vaflene. I snøføyka 
er det godt å komme inn i varm hytte og bli 
servert nystekte vafler og kakao.

Gjestebøkene finnes fra tidlig på nitten-
hundre-tallet og vaflene er med fra starten. 
Det var mor til Aileen som «fant opp» denne 
vaffelrøreoppskriften, som altså oppbevares 
bak dør med sikker lås.

I forbindelse med 100 års-jubileet er alle 
Det er ikke bare mennesketurister som setter pris på Aileens 
vafler. Hunden Tina har sikret seg en hel plate. Foto: Privat

Skikkelig niste må til for å gjennomføre en mange timers marsj. Foto: Privat
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gjestebøkene blitt gjennomgått, og det er 
bare ett sted der vaflene ikke er blitt omtalt 
som de beste i verden. I en liten kommentar 
sto det nemlig: Dette var gode vafler, men 
mine er bedre! Da vet vi det. Vaflene er blitt 
Tuvas varemerke. En skulle nesten tro at det 
ikke ble servert noe annet. Men vaflene er 
et dagfenomen og mat for dagsturister, når 
kvelden kommer varter kjøkkenet og Aileen 
opp med helt andre retter.

FOTTURISTER. De kommer fra alle kanter. De 
har lange eller korte turer bak seg. De er mange 
og de er sultne. Aileen og Peter er klare med 
middagen klokka 1830. Menyen er variert og 
passer for de fleste. Allergikere får spesiell kost. 
Alle er fornøyde. 

Tuva har sengeplasser til tjue personer og 
sovesal. Noen ganger er det flere som trenger 
sengeplass og mat, og det blir greitt ordnet 
med ekstra bordsetting og madrasser på golvet.

Sovesalen gir plass til tjue madrasser 
som av og til fylles opp av skoleklasser og 
andre større grupper. Da er det liv på loftet! 
Gnagsår og stive muskler blir glemt, praten 
går og latteren høres. Presis kl 1830 er det 
kø ved døra til spisesalen. Mat er det viktig-
ste akkurat nå. Gryta med kylling i karri blir 
tømt og Aileen henter ny. Den blir også tømt, 
men roen er snart i ferd med å innta folket.

Det er godt å komme i hus etter en lang 

skitur eller fottur. Av gjestebøkene kan vi 
lese at mange som går sin første lange skitur 
eller fottur, har Tuva som mål. Da er det 
viktig at målet svarer til forventningene. 
Lille Astrid på fem år har for første gang gått 
på ski fra Ustaoset til Tuva, står det i boka. 
Det er mamma som skriver i boka, og hun 
forteller at de har brukt litt over tre timer 
fra Verpestølen, der de har leid hytte. Astrid 
hadde smørefrie ski og greidde seg fint opp 

Klare for dagens tur ca. 1946. Foto: Hol bygdearkiv Foto: Egil Mollestad
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Tøft på vidda. Skal bli godt å komme i hus. Foto: Gunnar Hennig
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bakkene. Hun gledet seg til vafler og kakao. 
Og det gjorde mamma også.

Og det er disse foreventningene det er 
viktig og oppfylle. Astrid kommer sikkert 
igjen seinere.

En annen gjest forteller at han i snøføyka 
fra Krekkja ødela skiskoen. I forsøket med 

å reparere skoen, mistet han votten. Ikke 
hadde han reserve heller. Han kom seg til 
Tuva, der han skulle overnatte for å gå videre 
til Hein.

På Tuva fikk han hjelp. Peter fant fram en 
skisko som gjesten kunne bruke, den var 
bare ett nummer for stor, og Aileen fant fram 
to nesten like votter. Det andre gjester glem-
mer, kan komme til nytte en dag.

Aileen forteller at mange legger igjen både 
votter, luer, skjerf og anorakker. Reglen sier 
at gjenglemte ting og klær må oppbevares ett 
år. Deretter kan sakene gis til en institusjon 
eller kastes. På Tuva er disse gjenstandene 
blitt liggende lenger. Og ofte har det vært til 
god hjelp for «folk i nød». 

Peter har også hentet ski og annet vinterut-
styr på hittegodsstasjonen. Det er gjenstan-
der som er blitt liggende over fristen. En dag 
kan det komme godt med for et villfarent 
fjellmenneske. Det har Peter opplevd både 
titt og ofte.

ALTMULIGMANNEN.  Peter er fra Kassel i 
Tyskland. Han er utdannet bilmekaniker, et 
fag han har utvidet til å omfatte det meste. 
Tuva turisthytte er en egen verden. Den 
ligger nord på Hardangervidda, Europas 
eneste høyfjellslette. Grensa til Nasjonal- 
parken går syd for Tuva. 

Tuva består av fire hus: Hovedhus, sovesal, 
aggregathus med tørkerom, bad og dohus. 
Turisthytta er selvforsynt med strøm og 
vann. Et stort aggregatsystem gir strøm til 

hele anlegget, og vannforsyninga kommer 
fra et borehull på 90 meter.  
I tillegg til aggregatanlegget er det en batteri-
bank som gir strøm til fryser og kjøleskap om 
natta. Aggregatet blir slått av fra kl 2300 til kl 
0700.

Alt dette blir overvåket av Peter. Han må 
reparere alle feil. Det er ikke mulig å hente 
hjelp fra bygda en kveld med snøføyke og 
kuldegrader. Her må han finne ut av det sjøl. 
Aggregatet kan streike, og det kan bety krise 

Små føtter går fort og langt når premien er verdens beste 
vafler. Ingrid og Anders på vei tilbake til Ustaoset etter  
hyggelig besøk på Tuva. Foto: John Gunnar Mæland

Frakt av varer ble lettere da en kunne bruke snøskuter fra bygda til Tuva. Foto: Torill Flataaker
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for et turiststed fullt av gjester. Reserver- 
aggregatet gir ikke nok strøm, og noen 
annen form for energi finnes ikke. Peter 
kjenner dette systemet ut og inn, og han 
greier som regel å reparere feilen, selv om 
det av og til kan ta litt tid. Slik er det med alle 
andre mekaniske redskaper også. Oppvask-
maskin og vaskemaskin er helt nødvendig i 
et slikt turistopplegg. Blir det ugreie i maski-
neriet her, ligger en dårlig an. Men skjer noe 
sånt, tar det ikke lang tid før Peter får over-
sikt over skadene. 

Han skaffer ved til alle ovnene, han henter 
varer sommer og vinter og han hjelper gjes-
tene. Og han er en naturelsker.

Peter forteller at selv om du har gått eller 
kjørt i et område mange, mange ganger, 
betyr ikke det at du er ferdig med det land-
skapet. En vil se forandringer i fjellland- 
skapet hver gang en ferdes der. Han fortel-
ler at han er like betatt hver vinter når han 
kjører snøskuteren for første gang opp  
fra Ustaoset til en ny vintersesong.  
Fra Ustaoset går det oppover og oppover helt 
til en passerer kraftmastene. Her er det en 
liten flate. Her stopper han og ser seg tilbake. 
Det er et helt utrolig syn, forteller han.  
Hvite urørte vidder så langt en kan se. 
Hallingskarvet ligger som en majestet over 
det hele. Det er så vakkert at en kan gråte, 
sier Peter. Den videre ferden mot Tuva er like 
betagende, forteller han, med Tuvenuten og 
fjellene innover, blå himmel og stillhet. Han 
følte seg utvalgt som får bo i et slikt land-
skap.

På noen av myrene er det lagt ut plank over de våte 
områdene. Her på stien mot Hein. Foto: Tonja Körner
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Stiene går i alle retninger ut fra Tuva.  
Denne gjengen er kanskje på vei til Krækkja. 
Foto: Lars Johan Ersland
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Utsagnet kom fra en gjest som på sin første 
etappe fra Ustaoset hadde brukket en ski. 
Det skjedde like under Tuvenuten, og han 
hadde planlagt en mange dagers tur innover 
fjellet. Nå så det ut som om et lite feilskjær 
skulle ødelegge hele skituren. Det var ikke 
bare den ene skien fallet hadde øldelagt, 
bindingen på den andre hadde løsnet og 
var ubrukelig i en videre tur. Det var bare å 
komme seg ned til bygda igjen, på en eller 
annen måte.

 Men det er jo ingen skyss fra Tuva på 
vinteren, og det er heller ikke mulig å gå på 
beina ned til Ustaoset.

 Han kom seg til turisthytta, og der traff 
han hjelperen.

I sitt rikholdige lager av ski, sko, sokker 
og luer fant Peter det han trengte. Først og 
fremst gjaldt det ski. Det gikk bra. Åsnes 
fjellski med stålkant fikk ny eier. Den var 
riktignok fem cm. lenger enn den gjesten 

vanligvis brukte, men det 
spilte ingen rolle. Bindin-
gen på den andre skien 
fikset Peter enkelt og 
greit. Så nå var det bare 
for den «heldige» skiløper 
å ta løypa fatt til Ustaoset, 
for så å komme seg til en 
sportsbutikk på Geilo.

Det er mange som har fått hjelp av Peter 
på Tuva. Merkelig nok så mister folk både 
votter og luer under skituren, og i snøføyka 
er det ikke lurt å gå barhodet. Da er det 
greit at det finnes en hylle med gjenglemte 
eiendeler på Tuva. De blir liggende ca. et år, 
og dersom det ikke blir hentet, blir det levert 
til Frelsesarmeen eller en annen institusjon. 
Ellers er det ofte at det som blir gjenglemt, 
kan komme til stor nytte for folk som trenger 
hjelp en kald vinterdag. 

Peter har forresten en fin måte å skaffe En traktor kan brukes til så mye. Her er skuffen blitt en heis slik at Peter rekker opp til vinduskarmene med malerkosten.  
Foto: August Ringmann
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tilveie brukte ski. Etter Skarverennet er det 
enkelte mennesker som rett og slett kaster 
ski og staver når de kommer i mål. De 
havner i container og skal behandles som 
søppel. Men det er ikke søppel for Peter. 
Han samler opp utstyret, som han vet kan 
komme til nytte når skiløpere på vidda er i 
nød. 

Uthuset på Tuva er hjertet og livsnerven 
på denne eiendommen. Her er redskap for 
en hver operasjon. Peter er utdannet bilme-
kaniker, så sommerstid er det mulig å få litt 
bistand ved motorstopp også. 

Ellers er det aggregatet og batteribanken 
som alltid må være under oppsikt. Dette 
anlegget skaffer jo energi til hele komplekset. 
Det gir lys i stuene, strøm til kjøkkenmaski-
ner og varmt vann i dusjen. Og vann går det 
mye av når 40 svette mennesker skal dusje 
etter en lang tur.

Peter i arbeid på Tuva. Foto: Privat

Hver vår og høst er det arbeid med sauegjerdene. På våren må gjerdene opp, og på høsten må de ned. Foto: Else Bjørg Finstad
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Tuva Turisthytte er inngangen til Hardan-
gervidda for mange. Det er greit å gå opp fra 
Ustaoset for barn eller andre som ikke har all 
verdens trening på ski.

Og det er et snilt landskap som møter deg 
rundt Tuva. Herfra kan du legge turen i flere 
retninger. Krekkja, Hein og Geilo, er bare en 
dagsmars unna. 

Snakk med vertskapet på Tuva, av dem får 
du gode turtips.

Tuva er vidt kjent av mosjonister, jegere 
og fiskere. I 1998 ble den kåret til «Årets 
turisthytte». Det er turledere i Den Norske 
Turistforening i Oslo og Akershus som deler 
ut dette hederstegnet.

Denne prisen som 340 turledere står bak, 
går til den hytta som tar i mot turfolket på en 
særlig gjestfri måte, og som gjennom godt 
stell for turdeltakerne, gjør seg fortjent til  
en slik utmerkelse.

Turlederne som deler ut prisen, bygger 
også på tilbakemeldinger fra den enkelte 
turdeltaker.

De er som regel raske til å gi utrykk for  
på hvilke hytter de trives best.

Det er altså ikke bare vaflene som trekker 
folk til Tuva!

Disken er åpen fra tidlig morgen til seine kvelden. 
Foto: Privat



7 6 7 7

Det er kveld. Himmelen har vært full av 
mørke skyer hele dagen og det har vært 
yr i lufta.

Gradestokken viser høst, og allvær-
sjakka er tatt fram. De mørke skyene har 
gjort dagen litt gråfarget i tåkelaget. Det 
er ikke dystert, alt er bare blitt litt mer 
utflytende og dusere. Landskapet her er 
mildt fra før, i denne kveldsfargen blir 
alt enda mildere. Det er som om det sier 
til deg: Gå ut i det, følg myrkanten, vass 
over bekken og sett deg ned på steinen 
på den andre sida. Kom, kom.

Men så blir det en revne i skylaget og 
en liten flekk i myra blir forvandlet til en 
gyllen ring.

Skylaget deler seg mer og mer. Vest-
himmelen blir rød, menneskene på 
setervollen får et rosa skjær og et drøm-
mende utrykk i øynene.

Myra får den største forvandlingen. 
Under tåka som langsomt trekker seg 
unna, stiger det fram et fargerikt teppe 
med alt det gylne som finnes i et farge-
kart. Sola strekker sine stråler ned til 
graset og finner en tue, som står litt for 
seg sjøl, og farger den rød, knallrød – i 
femten sekunder. Så er det slutt. Sola 
trekker seg tilbake i skylaget. Det er 
kvelden, klokka er ti og det er tid for 
kveldsro.
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Skulle vi skrevet om alt som er blitt sagt og 
ment om vaflene på Tuva, ville det fylle hele 
boka.

For å få slått fast aller først: Oppskriften på 
vaffelrøra er hemmelig! Den har Aileen arvet 
etter sin mor og den kan hun utenat. Selve 
oppskriften er oppbevart i et brannsikkert 
hvelv. Ingen får se henne lage røra, bortsett 
fra søsteren Torill. Aileen må jo ha avløsning 
en gang i blant, og da er det Torill som er 
ansvarlig for å lage røra. Aileen står helst for 
arbeidet selv. 

Men det er altså mange som vil ha tak i 
denne oppskriften. Folk finner på alle slags 
knep for å lure den ut av Aileen. Men ingen 
har greidd det ennå. Både hvelvet og Aileens 
munn er låst når det gjelder det spørsmålet. 
Men folk gir seg ikke. En av mulighetene 
for å frariste Aileen hemmeligheten var å 
spørre etter en kopp med røre i påskudd av 
at de sjøl kunne steke en vaffel ute i naturen. 

I virkeligheten skulle de forsøke å analysere 
røra, for på den måten finne ut hvordan den 
var laget. Det gikk heller ikke. Aileen solgte 
ikke rå røre!

Det er ikke noen tvil om at Tuvavaflene er 
spesielle. Vanligvis spiser en jo vaffel med 
syltetøy og rømme. Det står ikke på bordet 
på Tuva. Her spises vaflene med en gang de 
kommer ut av jernet. Varme og sprø. Det blir 
ikke stekt opp noen på forhånd. Aileen ber  
folk vente et par minutter, det tar ikke lenger 
tid for å få en rykende fersk en. Og det er 
faktisk straffegebyr på fem kroner dersom en 
absolutt må ha syltetøy. Men de aller fleste  
tar den uten.

 Det kan av og til bli lang kø foran disken 
av vaffelhungrige mennesker, men det er en 
tålmodig kø. I påsken 2013 var det 30 meter 
lang kø! Da var åtte vaffeljern i full gang, og 
det var ingen pause i stekinga. Langfredag den 
påsken satte rekord i vaffelsalg. Foto: Privat
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Jeg smatt inn i ryggsekk-reimene og skulle starte vandringa fra  

Ustaoset og oppover mot Hallingskarvet da turleder og Hardanger- 

vidda-fotograf nr. 1, Johan Brun, peker ned mot bakken.  

«Blomstene her nede er store. Rundt Tvergasteinhytta er de SÅ store.»

Gullmyrklegg. Foto: Bjørn Furuseth



8 2 8 3

lyser rødt på et lite instrument på veggen. 
Nytt  tungt batteri får han sikkert av en av 
de mange sterke unge dypøkologivennene 
til å bære opp, antydes det, mens filosofen 
legger ut om elektroner og deres vandringer. 
Kona, Kit Fay, dulter borti meg og sier halv-
høyt:» Du skjønner kanskje hvem som skifter 
lyspærer hjemme hos oss.» Noen stor prak- 
tiker er han kanskje ikke? 

 Så: Intervju om djupøkologi, og hvordan 
vi mennesker må endre vårt verdisyn på 
naturen ute i klarvær og med utsyn til en 
blid Gaustatopp. Om de virkelige verdier i 
livet. Om fjellklatring og bolteteknikken som 
Arne Næss står bak. Men også om ekstreme 
ekspedisjoner.(Dette var før hans nevø 
«Lille» -Arne Næss omkom i Himalaya) Han 
forteller om en klatrekamerat som omkom 
rett ved Tvergasteinhytta. «Jeg må ta ansva-
ret, jeg var eldst og mest erfaren», men vi  
klatret videre», forteller Næss.

Intervjueren: «Hvorfor bygge hytte her på 
1500 meter der storm og snøføyke er mer 
vanlig enn noe annet?»

Arne Næss: Jeg mistet min far da jeg var ett 
år gammel, og jeg trengte noe stort å se opp 
til, en slags farsfigur, noe som var trygt og 
solid og som jeg kunne stole på» 

Etterpå boksa vi litt…
Arne Næss har vært til sammen mange 

år på Tvergasteinhytta, og til slutt i boka 
som han ga ut sammen med Johan Brun: 

opp de siste meterne. 
Johan Brun ser på 
meg: Husk det med 
de små blomstene! Og 
her fins de: fjellsmelle, 

reinsrose, blåklokke 
og snøsøte.  Hyttedøra 

på den uvanlige, litt 
lange hytta åpnes og den 

aldrende filosofiprofessoren 
utbryter med avslepen 

skarring:» Jammen dere 
har jo lært det allerede 
dere!» Bra start med 

tanke på radio-intervju 
seinere på dagen, tenkte 

jeg. Vi vises inn og rundt i flere 
rom: Et leserom med et vell av bøker 

om alt: Filosofi selvfølgelig, men også om 
en rekke andre emner som geologi, flora 
og fauna.  Et lite rom med steinprøver og 
et overlevelsesrom med køye helt oppun-
der taket slik at det nesten ikke var klaring 
mellom taket og Næss sin nesetipp! Et 
mikrokosmos kaller han rommet. Minimal 
bruk av energi for å være i Halllingskarvet  
lange og kalde februardager. Tekoppene 
har lokk, for ikke å dampe. Et solcellepanel 
ute og et batteri inne til leselys på vinte-
ren. «Virker ikke lenger,» sier hytteeieren. 
Årsaken viser seg å være enkel, finner foto-
grafen ut.  Batteriet er tomt for syre, og det 

Johan Brun kniper tommel og pekefinger 
sammen så vidt det er ei lita lysglipe imel-
lom.» Arne liker ikke at vi tråkker på de 
ørsmå blomstene og det lille livet mellom 
steinene. Unngå det. Kanskje vil han bokse 
med deg etterpå».  Leke-boksing  var  måten 
Arne Næss viste at han likte deg  ganske 
godt. Dette var ikke så godt kjent på midten 
av 90-tallet.

Vi gikk først i slakt terreng og vier-
kratt, men stadig blei det brattere. 
Til slutt svært bratt, skulle det vise 
seg. Jeg hadde med opptaksutstyr 
for innslag til Friluftsmagasinet 
i P1. Johan Brun, pensjonert 
Dagblad-fotograf og Arne 
Næss hadde laga bok 
sammen: Det Gode Lange 
Livs Far. Om Halllingskar-
vet. Om Tvergastein og 
hytta på 1500 meter over 
havet som han fikk bygd 
som 25-åring i 1937. 
Om vær og vind, ikke 
minst uvær – for der 
er storm vanligere enn 
stille. Om  flora og fauna 
og fjellklatring og ikke minst: Om fjellet som 
symbol på det sterke og varige, det vi ser opp 
til,  og som ikke bare er stein  og geologi.

Den siste delen av turen opp til Tverga-
steinhytta var bratt, svært bratt. Vi sjangla 

Det Gode Lange Livs Far, skriver Næss: «Jeg 
håper Halllingskarvet setter pris på denne 
lille boken. Men hva Skarvet kan si oss er jo 
så uendelig mye mer enn vi kan si til Skarvet, 
vi som bare er døgnfluer.»

Arnulf Møllerstad jobbet i over 40 år i NRK, 
og laget radioprogrammet  

Friluftsmagasinet i over 30 år.

Jordugle

Bleikmyrklegg. Foto: Bjørn Furuseth
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Noen år før krigen ble reinsdyrflokken fra 
Dagali og Skurdalen reinsamlag samlet ved 
hotellet om våren.

Viggo Widerøe i Widerøe Flyselskap var 
stasjonert på hotellet. Flyselskapet tilbød 

hotellgjestene flyturer over Ustaoset. 
I påsken 1938 hadde hotellet 300 gjester.  
Alle rom og senger var opptatt. Da måtte 
Viggo Widerøe og mannskapet hans sove  
i hengekøyer på loftet. 

Flyturene gikk fra en base i hotellvika, der 
gjestene kunne få en tur på fem minutter for 
ti kroner. 

Reinsdyrflokken var samlet ved hotellet 
slik at hotellgjestene skulle se merkinga av 
kalvene og for å kjøpe reinsdyrhorn.

Olav Flataaker på Ustaoset med tamreinflokken.  
Foto: Hol bygdearkiv Turistflyvning på Ustaoset. Foto: Hol bygdearkiv
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Reinflokken på vei fra fjellet til Ustaoset.  
Foto: Hol bygdearkiv
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Slik startet serien om «Tuvabildene» i albu-
mene med bilder av små og store jenter, alle 
med navnet Tuva. Jentene syntes det var stas 
å hete det samme som hytta. En del hunder 
er også fotografert. Mange hundevalper har 
fått navnet Tuva .

Aileen forteller at ideen med å fotografere 
alle disse jentene og hundene grodde lang-
somt fram, av seg selv nærmest. Jentene 
kom inn i kafeen og fortalte med store øyne 
og stille stemme: «Jeg heter Tuva, det samme 
som hytta». Til å begynne med var det ikke 
mange som hadde dette navnet, men etter 
hvert ble det flere, og da ble det morsomt å 
lage noe ekstra ut av det, litt mer enn bare å 
gi dem et merke med Tuva som motiv. 

Det var da vi kom på å fotografere alle 
jentene, forteller Aileen. Da blir det et minne 
både for oss og for dem. I 1994 startet serien. 
Jentene, og hundene, ble fotografert under 
skiltet med «Tuva» i hovedinngangen. Som 

regel aleine, men av og til sammen med 
storesøsken.

Den eldste Tuva er 75 år, den yngste bare 
noen få måneder. Disse Tuva-jentene har 
vært flere ganger på hytta etter fotografe-
ringa. De kommer ofte sammen med venner 
og gjør Tuva Turisthytte viden kjent på den 
måten.

Presten Karsten Isachsen skrev om navnet 
Tuva i en spalte i ukebladet «Hjemmet» for 
en del år siden. Han hadde en hund som han 
kalte Tuva og som han hadde med seg på 
Hardangervidda.

Tuva er et av de vakreste navnene jeg vet 
om, skriver Karsten Isachsen. Som prest har 
han døpt mange små Tuvaer. Han skri-
ver videre at Tuva er også navnet på en av 
Hardangerviddas mest tradisjonsrike turist-
steder, nemlig Tuva Turisthytte. Vaflene på 
denne hytta er blitt verdensberømte over 
hele Hardangervidda. Vertinnen er blitt budt 

Tuva Emmerich, Nesbru

Fo
to

: P
riv

at



9 19 0

høye summer for oppskriften, men det er 
bare vaflene som er til salgs, ikke oppskrif-
ten.

Jeg skaffet meg en labrador retriever for 
noen år siden, skriver han videre. Og den 
ville jeg skulle ha et lokalpreget navn, så jeg 
vurderte en del forskjellig navn, og til slutt 
ble det Tuva.

Og hun har levd et hundeliv av høy klasse 
her ved Nord-Europas eneste høyfjellslette. 

Mange ganger har Tuva vært med på tur til 
Tuva. Folk har lurt litt når jeg har plystret og 
ropt på Tuva ved avmarsj: «har han tenkt å 
ta med seg hele stedet?» Men det gjaldt bare 
hunden, min firbente turkamerat.

Tuva Lund-Haddal, Os

Tuva Halbo, Oslo

Tuva Hope, Atrå.

Tuva Harket-Bakke Tuva Jordfall, FjellhamarFo
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Enkelte dager er det stuvende fullt på hytta. 
Alle rommene er overfylt med ekstra-ma-
drasser på alle gulvene. På sovesalen ligger 
folk tett i tett, og middagen blir servert i 
flere bordsetninger. Særlig i påsken kan vi 
oppleve dette. Men alle som kommer må få 
tak over hodet og mat, og det er ikke greit å 
sove stående, selv om Aileen kunne ønske 
det en gang i blant.

En av de siste som kom en slik fullsatt 
dag var en svenske. Han hadde sovepose og 
liggeunderlag, men det var nesten ikke gulv-
plass. Men som den uhøytidelige mannen 
han var, så fant han en løsning: «Jag sover 
på dasset!», sa han bestemt og gikk inn på 
utedoen med soveposen under armen. Der 
han sov godt, fortalte han dagen etter. Vi 

hadde bare et problem med regningen:  
Hvor mye skal et rom med eget avtrede 
koste?

Utedoen på Tuva er et kapittel for seg. 
Tømmerhus , bygd i 1981, med gras på 
taket og hver do har vindu med utsikt 
utover vidda. Et landskap som er gyllent om 
sommeren og krittende hvitt om vinteren. 

Skal du på do på natta er det stupmørkt, og 
uten lykt kan du gå deg vill fra hovedhuset til 
do. Låsene på dodørene er spesielle, det er 
mange som røsker og river før de finner ut 
hvordan de skal komme inn. Dørene er delt, 
stalldører, en modell fra gamle gårder der det 
gjaldt å stenge husdyr ute, men samtidig få 
muligheter for lys og luft på varme sommer-
dager.

Do-turene på Tuva er 
som regel hyggelige, 
men de kan være  
temmelig tøffe også. 
Foto: Privat
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«Ein kjem ikkje nærare evigheten», var eneste kommenta-
ren fra en lokal skiløper idet vi passerte hverandre på flaten 
mellom Tinden og Tuva.

Selv var jeg på en av mine utallige turer, sommer og vinter 
til Tuva, og til møte med folket der.

Folket er familien som i generasjoner, år etter år, tar i mot 
oss med ekte vennlighet som vi skulle være en av dem.

En følelse av nærhet og natur, livsfilosofiske betraktninger 
fra mennesker som forstår hva naturen forteller oss.

Minner fra Tuva vil jeg ta med meg inn i min evighet!

I takknemlighet Bodil Friele

Foto: Bodil Friele Foto: Birgit Haugen
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Foto: Egil Mollestad
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Det er mange artige opplevelser en kan få på 
en turisthytte på fjellet. Peter har opplevd 
mange. Her er en av dem:

Det var en fin sommersøndag. Rundt stein-
bordet satt det mange dagsturister og koste 
seg med vafler og kaffe. 

Da kom det kjørende en folkevogn-boble 
helt inn til bordet. Ut steg en mann som 
ropte: «Hvor er bensinstasjonen?»

Peter svarte at det ikke var noen bensin- 
stasjon her . Trengte han bensin, måtte han 
kjøre tilbake til Geilo.

Nei, mannen skulle ikke til Geilo, han 
skulle til Tyssedal!

Da er du på skikkelig feilspor, dette er en 
endevei som stopper her ved Tuva, forklarte 
Peter.

Mannen var ikke interessert i forklaringer, 
han hadde kjørt her før. Forrige gang han 
kjørte til Tyssedal, kom han fram på denne 
veien. Det var riktignok for mange år siden, 
men han husket ikke feil, mente han.

Kona og datteren som satt i bilen begynte 
å bli urolige og mente at de burde snu, men 
mannen sto på sitt. 

Jeg kjenner disse fjellene! ropte han. Jeg er 
på rett vei!

Men han måtte gi seg til slutt, og satte 
seg inn i bilen og kjørte nedover så grusen 
spruta.

Foto: Privat



1 0 0 1 0 1

Hele sommerhalvåret er det stor trafikk av 
dagsturister til Tuva. De fleste kommer fra de 
store hyttefeltene på Geilo og Ustaoset, men 
også mange fastboende i området har Tuva 
som et naturlig turmål. Noen, som kanskje 
ikke er så gode til beins, kjører bil fra Skur-

dalen. Det er hyggelig med en tur til fjells der 
en kan kose seg med Aileens vafler og utsik-
ten utover vidda. Har sulten tatt overhånd 
kan kjøkkenet også friste med rømmegrøt og 
suppe. 

Om sommeren går det buss fra Geilo til 
Tuva. Denne transporten er populær blant 
dem som skal gå fra hytte til hytte innover 
vidda. Da kan bilen stå på Geilo mens de sjøl 
går en rundtur. 

Andre bruker stien fra Ustaoset eller Geilo, 
som tur-retur blir en god dagstur. På fine 
dager er det mange som benytter bord og 
benker utenfor hytta til en rast med vafler  
og kaffe. 

Ustetind er også et yndet mål fra Tuva. Det 
er fin sti opp, og flott utsikt fra toppen.

Claus Helbergs siste skitur på Hardangervidda i 2002. Han 
kom fra Krækkja og skulle videre til Kikut. Her står han 
sammen med Aileen og Peter. Foto: Privat

Ustetind i det fjerne. Foto: Privat
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Tuva-stølen var «Gommo-
bua» for søstrene Torill og 
Aileen som vokste opp på 
Tuva Turisthytte. Foreld-
rene våre var opptatt med 
gjester og mat og alt som 
hørte til på en turisthytte 
av planlegging og arbeid. 
Da var det to søstre som 
med stor glede kunne 
«hjelpe» gommo (farmor) 
med alt og fikk lov til å 
være med på stølsarbei-
det.  Dra separatoren som 
hadde så fin lyd, kinne 
smør til vi hørte det klas-
ket i bollen, eller den store 
æren å få røre i prim- 
kjelen! 

Tenk å få ha en gommo 
som fyllte barndommen 
vår med så mye glede og 
trygghet. Og så lagde hun 
verdens beste «mjølke-
kaku»!

Går jeg i erindringen og leter

Ser jeg pluts'lig Tuvaseter

Her i dette perspektivet

Ser vi lyst og lett på livet

Her kan grubles, her kan dveles

Det som sant var, det er fremdeles

Leif Kahrs Jæger

Søstrene  

Torill og Aileen  

forteller

Normannslepa gikk nord for Tuvenuten.  
På bildet synes steingjerder fra 1600-tallet.  
Fedriftene fra Eidsfoss til Ustedalen brukte  
disse vollene til beiteplass for dyra før  
de skulle selges på markedet.
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Ustetind er 1376 moh og varden på toppen 
er 116 år gammel. Tinden er et populært 
turmål for folk som tar et par dager ekstra på 
Tuva. Hit opp har folk gått siden slutten av 
1800-tallet, og i løpet av årene har det blitt 
markerte stier opp mot toppen.

Ustetind ble for første gang brukt som trig-
onometrisk punkt i 1845. Kartograf Harald 
Nicolai Storm Wergeland var på Ustetind i 

forbindelse med den første oppmålingen av 
Jotunheimen. Det er høyst sannsynlig at han 
bygde en varde på Ustetind den gangen.

 1899 kom vardebygger Marius Olsen 
Følsvik og Elias S. Bjørnsen til Ustetind for 
vardebygging. Marius Følsvik var 19 år den 
gangen, og med tida ble han en av de legen-
dariske vardebyggere. 

I dag er varden fredet.

Foto: Bjørn Furuseth
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Av og til må noe vare lenge
ellers mister vi vel vettet snart,
så fort som allting snurrer rundt med oss.
Store trær er fint og riktig gamle hus er fint,
men enda bedre - fjell.
Som ikke flytter seg en tomme
om hele verden enn forandres
(og det må den snart),
så står de der og står og står
så du har noe å legge pannen inntil, 
og kjøle deg og holde i noe fast.
Jeg trivs med fjell.
De lager horisonter
med store hugg i,
som de var smidd av smeder.

Tenk på: - Den gamle nupen her har stått 
som nå helt siden Haralds-tiden.
Den sto her da de spikret en arming fast til 
korset.
Som nå. Som nå.
Med sildrebekker på og lyngkjærr og den 
store bratte pannen uten tanker i.  
Den sto her under Belsen og Hiroshima.  
Den står her nå som landemerke for din 
død, din uro, kanskje dine håp.
Så du kan gå derforbi  og holde i noe hardt.
Noe gammelt noe. Som stjernene.
Og kjøle pannen din på den,
og tenke tanken ut.
Og tenke selv.

Rolf Jacobsen

Foto: Bjørn Furuseth
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Når folk møter meg bak disken på Tuva, 
eller når jeg forteller at jeg har vokst opp 
på en turisthytte, er det nesten alltid noen 
som sier: «Oi, så spennende», og spør med 
en gang om hvordan det har vært å vokse 
opp her midt på fjellet. Så sier de ofte at «Ja, 
du skal vel ta over her du da!?». Og til sist 
spør de selvfølgelig om jeg kan den berømte 
vaffeloppskriften. Jeg synes jo det er litt 
morsomt, at nesten alle jeg møter lurer på 
de samme tingene. Jeg har aldri tenkt på 
oppveksten min som eksotisk, for meg er det 
hverdag. Når jeg nå skulle skrive til denne 
boken så syntes jeg det var litt vanskelig å 
vite hva jeg skulle skrive, og hva som kunne 
være interessant for andre. En venninne sa 
til meg at jeg skulle tenke på hva jeg oftest 
blir spurt om, det er jo det som er interessant 
for andre. Så da sitter jeg igjen med disse tre 
spørsmålene: Oppveksten på fjellet, om jeg 
skal overta driften og om vaffelrøre. 

Jeg tenker av og til på hvor heldig jeg er, 
som har fått vokse opp på Tuva. Når jeg sier 
at jeg har vært heldig, tenker jeg mest av alt 
på alle menneskene jeg har og har hatt rundt 
meg. Å drive en turisthytte, betyr at en er på 
jobb fra en våkner om morgenen til en legger 
seg på kvelden. Jeg er imponert over forel-
drene mine, som har klart å være så gode 
foreldre og samtidig være turistverter. Det er 
nemlig litt av en utfordring! 

Selv om drifta av Tuva var overtatt av forel-
drene mine, var Goffa fortsatt med til fjells, 
sommer som vinter så lenge han var i form 
til det. 

Han pleide å være den som passet på at 
det var fyr i ovnen, rydda rundt huset, prata 
med gjestene, og ikke minst være barnepike 
for meg. Goffa min var utrolig glad i fjellet. 
Jeg husker at jeg syntes det var spennende 
å høre om hvordan det hadde vært for ham 
å være barn på Tuva. Når jeg kjedet meg, 

hadde jeg alltid noen som kunne spille spill 
med meg og lese for meg. Goffa ga meg 
min første kniv, og var den som lærte meg 
å spikke, og at hvis du blir tørst og ikke har 
vann kan du spise krekling. 

Jeg hadde også en fantastisk flott mormor, 
som også hjalp til mye med Tuva. Hun ville 
som regel være i Skurdalen der hun tok seg 
av ekstra baking og vasking av klær. Og selv-
følgelig fikk jeg komme dit og være i Skur- 
dalen av og til når det var travelt på Tuva. 

Det var ikke bare besteforeldrene mine 
som passet meg som liten. Jeg hadde også 
mange fantastiske barnepiker, som sikkert 
hadde sin fulle hyre med å holde styr på meg 
mens foreldrene mine jobbet. Det var stort 
sett i sommerferien jeg hadde barnepiker, 
og det var alltid like spennende å se hvem 
som skulle passe meg denne sesongen. De 
fant på så mye moro med meg, vi gikk på 
turer, badet i Korta når det var fint vær og tok 
bussen til Geilo for å handle snop og tegne-
serieblader. Jeg syntes jo at det var veldig 
stas å få være med de litt eldre jentene. De 
fletta håret mitt og dulla med meg. 

En dag jeg var på Tuva og hjalp til, kom det 
en mann i disken.  - Er du Mailiza, spurte 
han - Ja, det er meg, svarte jeg - Da har 
jeg nok skiftet bleie på deg da du var liten, 
fortalte han. Da måtte jeg le, og ble sikkert 
helt rød. Lite visste jeg, at den første somme-
ren etter at jeg ble født, hadde det jobbet 

3 gutter på Tuva, og den mannen som sto i 
disken nå hadde altså skiftet bleie på meg

Om vinteren pendlet jeg mellom Skur-
dalen, Geilo og Tuva, og gikk på skole. Da 
hadde jeg ikke barnepiker. Vintersesongen 
er litt roligere enn sommeren, med unntak 
av påskeferien selvfølgelig. Så foreldrene 
mine pleide å sende meg på «Påskeferie» 

Olav Flataaker. Foto: Privat

Mailiza

forteller
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når det ble travelt. Til å begynne med var 
jeg hos min snille og omsorgsfulle mormor i 
Skurdalen. Da jeg ble litt eldre sendte de meg 
til Fjellbu, til Randi og Jan Herleiksplass. De 
pleide å dra på hytta i påsken, sammen med 
barna Asle og Mona. Jeg pleide å glede meg 
veldig til å dra på påskeferie dit. Alle andre 
reiste jo på påskeferie, så det var veldig gjevt 
at jeg og fikk lov til det. Når påskeuka startet, 
pleide pappa å pakke meg inn i masse klær 
og sette meg bak på skuteren, så kjørte vi 
de 3 kilometerene til Fjellbu. Det var alltid 
koselig å være der i påsken, og veldig stas å 
få leike med Mona og Asle som var litt eldre 
enn meg. Vi bygde snømenn og spilte spill på 
kveldene. Utrolig stas var det også at Fjellbu 
hadde brusmaskin, det hadde jeg aldri sett 
før. En annen ting jeg husker godt var at 
hver påske leste det samme Donaldbladet, 
historien om Donald i Firkantland, den var 
like spennende hver gang. Da påskeferien 
var over, måtte jeg tilbake på skolen. Noen 
ganger på vinteren kunne det nesten virke 
som en ekspedisjon å komme seg dit. Jeg 
måtte stå opp veldig tidlig, spise frokost og 
kle på meg. Så måtte jeg få på meg skuter-
dressen og kjøre skuter i omtrent 20 minut-
ter for å komme til Skurdalen. Noen morge-
ner var det helt fantastisk å kjøre over fjellet, 
strålende morgensol som farget snøen rosa 
og skyene gullfarget. Noen ganger så vi rype, 
andre ganger var vi kanskje så heldige at vi så 

snøugle. Men det kunne også være et strev, 
det kunne blåse storm og snøen kunne føyke 
så tett at vi bare så fra ei stikke til den neste. 
Men vi kom alltid frem. Jeg har bare kommet 
for sent på skolen en gang, da hadde skute-
ren våte tennplugger fordi snøen hadde 
føyket inn under panseret. 

For at jeg skulle slippe å stå opp så tidlig 
hver dag, overnattet jeg av og til hos tante 
Torill. Der var morgenen litt mer avslappet, 
tilnærmet luksus for min del. Det var varmt 
på soverommet da jeg våknet, tante hadde 

Mailiza på Ustetind. Skitur etter jobb på Tuva. Foto: PrivatHer må vi grave oss inn for å ta en dusj. Foto: Privat
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inne-do, og hun disket opp med ostesmør-
brød til frokost. Luksus! Hele oppveksten, 
fra jeg gikk i barnehagen til jeg var ferdig på 
ungdomsskolen, bodde jeg nærmest som en 
nomade, og jeg pendlet frem og tilbake til 
Tuva. Det kan høres strabasiøst ut, men jeg 
ville for alt i verden ikke vært foruten. Jeg har 
fått utrolig mange flotte naturopplevelser og 
lært så mye om vær og forhold i fjellet.   
Dette tror jeg også har vært med på å gi 
meg veldig sterke bånd til familien min, og 
til området her oppe. Jeg kunne ikke tenkt 
meg å bo noen annen plass enn her. Det var 
alltid mange å leike med på Tuva, så det var 
sjelden kjedelig. Mange av dem hadde hytte  
i nærheten og kom ofte til Tuva i feriene. 
Flere av leikekameratene mine fra barndom-
men har jeg fortsatt god kontakt med, selv 
om de ikke bor her oppe. 

Om sommeren kunne jeg sykle bort til 
stølen på Søre Tuva og leike med Guro, 
Martin og Anne Marte. På Søre Tuva var det 
stølsdrift hver sommer, det var både kuer, 
kalver og av og til griser på stølen der. Det 
var alltid gøy å følge med på koking av prim, 
ysting og kinning av smør. Men mest av alt 
var det gøy å ha leikekamerater. Av og til 
hendte det at Guro, Martin og Anne-Marte 
kom til Tuva også. Som regel satt vi og så 
lørdagsbarneteve oppe på jenterommet på 
Tuva. Jeg hadde nemlig luksusen av å ha TV. 
Vi fikk bare inn NRK med litt skurrete bilde, 

men det var vi jo vant med, sånn var det  
i Skurdalen og. 

Om sommeren fikk jeg av og til besøk av 
Kaisa, når hun var med faren sin Asle Kirke-
voll på ukelange rideturer over vidda. Noen 
ganger hadde de en ekstra hviledag på Tuva, 
med en dagstur til Skjerja. Da pleide Kaisa  
og jeg også å få være med å ri inn dit.  

DAGLIGLIV.  Å bo på en turisthytte kan til 
tider være utfordrende, særlig som tenår-
ingsjente som liker å ta lange dusjer. Hvis vi 
skal få oss en dusj, må vi ut av huset. 

Om sommeren er det greit nok, da kan  
du bare hive håndkle, såpe og rene klær  
i en pose og rusle over gårdsplassen. 

Om vinteren kan det ligne mer på en 
ekspedisjon. Snøen føyker inn mellom 
husene og lager store fonner i gårdstunet. 
Derfor har vi «stalldører» i alle døråpnin-
ger som vender inn i tunet. Da kan vi åpne 
den øvre delen av døra og klatre over den 
nedre delen og opp på snøfonna. Dette er 
det første steget du må ta for å få deg en 
dusj. Når du så er kommet ut på fonna, kan 
det hende at været er så dårlig at du må 
løpe over plassen i snøføyka. Så må du igjen 
klatre over en stalldør for å komme inn  
i aggregathuset.

 På badet må du organisere deg skikke-
lig,alt må legges klart før du går i dusjen. 
Det er nemlig myntinnkast i, og når tiden er 

gått ut blir vannet kaldt. Du må legge på ny 
mynt. Når jeg er hjemme hos meg selv setter 
jeg ekstra pris på hvor lett det er å ta seg en 
varm dusj, og når det er nødvendig har jeg 
lært meg å være utrolig rask i dusjen. Jeg må 
ha tykk badekåpe og lommelykt i hånda for 
å komme på badet. I noen år hadde vi en 
snøtunnel til dusjen, da kunne jeg gå dit, 
men tok forsikerhetsskyll med lykt. 

DOEKSPEDISJON.  Å komme seg på do 
kan også være en prøvelse. Nå bor jeg ikke 
fast på Tuva lenger, men hver gang jeg er 
der på besøk er det akkurat som om krop-
pen min skrur på en bryter. Jeg må aldri på 
do om natta, med unntak av når jeg er på 
Tuva. Når jeg våkner og må på do gjør jeg 
mitt ytterste for å prøve å sovne igjen, men 
som regel må jeg karre meg ut av senga og 
starte på en mini ekspedisjon. Om natten er 
aggregatet skrudd av, så du begynner med 
å finne frem hodelykta. Så må du kle på deg 
godt, komme deg gjennom et mørkt hus og 
klatre over stalldøra. Du kommer deg over 
snøfonna, gjerne i vind og blåst, før du må av 
med yttertøy og endelig får satt deg på do. Er 
du riktig heldig føyker det opp så rumpa blir 
skikkelig kald før du er ferdig. Så må du gjøre 
alt en gang til i omvendt rekkefølge, før du 
kan legge deg i senga igjen. Da er du allerede 
våken, og bruker lang tid på å sovne. Samti-
dig ville jeg ikke vært dette foruten. Da ville Hva Har Mailiza i sikte, tro? Foto: Privat
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jeg gått glipp av alle de fantastisk fine natte-
himlene, klarvær med fullmåne og millioner 
av stjerner og skarp kald fjelluft. Om somme-
ren kan du høre traner på myra. 

TUVA SOM ARBEIDSPLASS.  Tuva har ikke 
bare vært barndomshjem for meg. Den har 
også vært min arbeidsplass. Jeg var ganske 
liten da jeg begynte å hjelpe til på hytta. Jeg 
vasket gulvene på gjesterommene. Jeg tror 
jeg fikk en krone pr. gulv. Utbetalt i ti-øringer 
vel og merke, da fikk jeg jo ti penger i stedet 
for en! Etter hvert fikk jeg sommerjobb, på 

lik linje med de andre jentene som jobbet på 
Tuva. Når en er på fjellet, er det faktisk mer 
sosialt å være en del av arbeidslaget enn bare 
å bo der. Vi går etter hverandre på kjøkkenet, 
og ser mye mer til hverandre på den måten 
enn hvis jeg bare er der på ferie. Så jeg så 
alltid frem til arbeidsukene i ferien som noe 
hyggelig, ikke som en plikt.  

Jeg har alltid hatt fine kollegaer i de andre 
jentene jeg har jobbet med på Tuva, og 
mange av dem treffer jeg ofte. Vi har hatt 
mye moro på kjøkkenet opp gjennom årene, 
og levd veldig tett på hverandre i flere uker. 

Da blir en godt kjent med hverandre. Det er 
alltid gøy når huset er fullt med gjester, og 
vi har det travelt på kjøkkenet. Etter hvert 
som vi jobber sammen og finner rytmen 
i arbeidslaget, er det ofte som om ting går 
på automatikk. Alle har sine oppgaver, og 
selv om vi har det veldig travelt blir jeg ikke 
stressa. I stedet for stress får jeg en følelse av 
at «YES, dette får vi til sammen», da er det 
gøy å jobbe.  

Kjøkkenet er også en plass hvor vi ler mye. 
I de små pausene vi får mens gjestene spiser, 
er det ofte morsomme eller spennende 
historier som blir fortalt. Og jeg tror det er 
en del av det som gjør at foreldrene mine har 
klart å holde på så lenge som de har gjort. 
Evnen deres til å klare å holde en positiv 
og avslappet atmosfære på kjøkkenet, selv 
når det er travelt, sammen med humoren 
og lagarbeidet, gjør dette at vi alle sammen 
orker å holde ut selv om vi er slitne etter en 
lang dag. For det er hardt arbeid å drive en 
turisthytte.

Mens jeg hadde jobb på Tuva, flyttet jeg 
stort sett inn på jenterommet sammen med 
de andre jentene. Det sosiale fellesskapet 
foregikk ikke bare på kjøkkenet, men også på 
jenterommet etter at vakta var ferdig. En del 
av det å flytte inn med de andre jentene var 
også for min del et ønske om å være likestilt, 
noe jeg føler at jeg alltid har vært. Vi hadde 
vår egen humor, og våre egne «koder». For 

eksempel uttrykket «Tuva-briller». Tuva- 
briller får du når du har jobbet lenge på Tuva 
og ikke har sett en kjekkas i disken på lenge, 
plutselig er alle gutter i passelig alder veldig 
kjekke. Da har du fått Tuva-briller. Et annet 
mye brukt uttrykk er at man må «gå ut og 
snakke med sjefen». Det betyr at man må ut 
på do.   

Snøen pakker seg godt rundt Tuva. På noen timer kan landskapet forandre seg. Snøen fyker slik at vinduer og dører  
forsvinner i massene. Foto: Privat

Oppvasken går unna med godt humør. Foto: Privat
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HUSDYR PÅ TUVA.  Hunden vår Aila var en 
av mine aller beste lekekamerater da jeg var 
liten. Aila var en selvsagt del av familien på 
Tuva. Hver gang vi pakket flyttelasset for å 
reise til fjells, pleide Aila å legge seg midt 
oppi flyttelasset og late som hun sov. Da 
kunne hun være sikker på ikke å bli glemt 
igjen i Skurdalen. Det beste hun visste, var å 
få lov å sitte foran på snøskuteren sammen 
med pappa. Der tronet hun, med forlabbene 
på skuterstyret og kosa seg. Det var ganske 
praktisk å ha med seg Aila på Tuva, hver 
gang det kom gjester, pleide hun å gi fra seg 
to - tre bjeff, da visste mamma at hun kunne 

begynne å varme opp vaffeljernene. 
Jeg tror også at det var godt å være hund 

på Tuva. På den tiden var det ikke så mange 
som hadde med seg hund til fjells, så Aila 
gikk løs på området rundt Tuva. Det var nok 
mange som syntes at hun var en søt hund, 
og ga henne en ekstra nistebit eller vaffelbit 
og en klapp. Aila fikk akkurat det samme 
foret på Tuva som i Skurdalen, men på et 
eller annet vis ble hun ganske lubben i løpet 
av hver sesong. Når vi flyttet ned igjen til 
Skurdalen, og Aila måtte på slankern, kunne 
du nesten se på henne at hun skjemtes over 
at hun hadde blitt så lubben. Kanskje skjem-
tes hun også over sin egen manglende selv-
kontroll for å ukritisk ta imot alle matpakke-
rester og vaffelbiter hun ble tilbudt.

Etter at vi ikke hadde Aila mer, hadde jeg 
selvfølgelig et brennende ønske om å få ny 
hund i familien. Det ble det ikke, men jeg 
hadde mange andre kjæledyr som liten.  
I mange år hadde jeg gullfisker. De måtte 
selvfølgelig være med til Tuva, sommer  
som vinter. Da flyttelasset skulle gå, ble gull- 
fiskene plassert i en stor plastboks med lokk, 
fyllt til randen med vann. Jeg var nemlig 
opptatt av at det ikke skulle skvulpe for 
mye i boksen på den humpete turen. Det 
vanskeligste av alt var kanskje å holde en 
jevn temperatur i gullfiskbollen om vinteren. 
Men utrolig nok gikk det stort sett veldig fint, 
og noen av gullfiskene ble urgamle.  

En sommer hadde vi 3 gjess med oss til 
fjells. De fikk flytte inn i det gamle dukke-
huset mitt, og så satte vi opp et lite strøm-
gjerde rundt. Det var min jobb å holde det 
rent hos gjessene og å gi dem mat og vann. 
Det var noen litt rare gjess. For eksempel 
likte de ikke å bade, selv om vi prøvde å gi de 
alle mulige slags tilbud om å ta en dukkert. 
Og så likte de veldig godt å sitte på fanget og 
bli klappet. 

Da høsten kom, var egentlig planen at 
gjessene skulle havne i fryseren og senere 
på spisebordet. Men etter en sommer som 
kose-gjess, hadde vi ikke hjerte til å spise 
dem. 

Nå er de eneste «husdyrene» vi har på 
Tuva et par røyskatter. De klarer seg stort sett 
selv og er flinke til å fange mus rundt huset. 
Dessuten er de underholdende. Et år, før 
vintersesongen begynte, hadde de gravd seg 
ganger helt inn mot vinduene i snøskavlen 
på enden av Tuva. Da vi dro vekk gardinene 
på kjøkkenet og i spisesalen for første gang 
den sesongen fikk vi se at der bodde det to 
røyskatter. Alle gjestene syntes også at dette 
var veldig morsomt. Vi kunne se dem løpe 
travelt frem og tilbake i gangene sine, og fikk 
et innblikk i dagliglivet til røyskattene. 

Ingvild og Inger fra Bergen hadde sommerjobb på Tuva.  
De laget dette skiltet for å få litt ro i middagspausene for  
betjeningen. Foto: Privat

Mailiza og Aila. Foto: Privat



1 1 8 1 1 9

Da tenker jeg at jeg har svart godt og langt 
på det første spørsmålet, om hvordan det 
har vært å vokse opp på Tuva. Til de neste 
spørsmålene kan jeg svare litt kortere. 

Om jeg kan vaffeloppskriften? Nei, det 
kan jeg ikke. Jeg har fått tilbudet om den, 
men jeg er en forferdelig dårlig løgner, så jeg 
synes faktisk det er ganske deilig å kunne 
svare ærlig når folk spør, og si at jeg ikke vet. 
Dessuten er jeg ganske tradisjonell av meg, 
og føler at siden mamma arvet oppskriften 

av mormor da foreldrene mine tok over 
hytta, så synes jeg at det er det som er det 
riktige for meg og. 

Dette bringer meg til det siste spørsmålet, 
nemlig om jeg skal ta over driften. Dette 
er vanskelig å svare på. Siden jeg ikke har 
søsken, har det nok vært litt forventet av 
alle rundt meg at det er noe jeg skal gjøre. 
Samtidig har foreldrene mine gitt meg stor 
frihet til å velge selv. Friluftsliv er min store 
interesse, særlig liker jeg å være på fjellet om 
vinteren. Da gjør det litt vondt i sjelen å stå 
inne på ei hytte hele dagen, mens alle andre 
er ute og nyter fjellet. Samtidig har jeg en 
unik mulighet til å overta ei hytte med lange 
tradisjoner, en mulighet ikke mange får. Jeg 
tenker at om jeg finner en løsning, slik at jeg 
kan ta over hytta og samtidig får mulighet til 
å nyte noe av vinteren, vil jeg selvfølgelig ta 
over driften. I alle fall må jeg gjøre et forsøk, 
og se om denne livsstilen passer meg. Å være 
turistvert er jo ikke bare en jobb, men også 
en livsstil som gir mulighet til å møte mange 
spennende mennesker og en mulighet til 
å bo tett på naturen. Vi får se hva tiden vil 
bringe.

Mailiza og kosegåsa. Foto: Privat
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Det er så tynt, lyset.
Og det er så lite av det.  
Mørket er stort.
Det er bare tynne nåler,  
lyset i en endeløs natt.
Og det har så lange veier å gå
gjennom så ødslige rom.
Så la oss være varsomme med det.
Verne om det.
Så kommer det igjen i morgen.
Får vi tro.

Rolf Jacobsen



bilde






