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For Per Roger er Norge hans nærmeste even
tyrland. Riktig nok har også han fått sin dose
Folldal Alvdal
høye, bratte, lange og glatte fjellturer i utlan
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det, men det er og blir naturen her hjemme
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Det var litt vanskelig å finne ut hvor Norges lengste elv startet da vi skulle padle Glomma, men da
det var gjort, var resten først og fremst spørsmål om å ha nok tid. Å padle gjennom fire fylker og
29 kommuner – fra Rørosvidda til Fredrikstad – tar en god stund! Til gjengjeld er det en variert og
flott tur som jeg ikke tror noen har gjennomført tidligere.
I mange år hadde jeg en jobb som gjorde at jeg jevnlig
reiste opp og ned langs Glomma gjennom Østerdalen.
Ofte stoppet jeg for å beundre den imponerende vannstrengen og tenkte at det måtte være en fin padleelv.
Når jeg prøvde å finne flere opplysninger om mulig
hetene i de padlebøkene som fantes, var det imidlertid
lite å finne. Et sted sto det til og med at Norges lengste
elv ikke er noen god elv å padle. Det syntes jeg virket
rart, og prøvde meg på å padle et par strekninger i
Østfold og Akershus. Det viste seg å være en flott
opplevelse som ga mersmak.

Neste skritt var å prøve å finne ut hvor lang Glomma
er, og hvor den starter. I forskjellige oppslagsverk kunne
jeg nemlig lese at Norges lengste elv ble angitt til alt
fra 595 til 615 km, og at kilden både var Aursunden i
Røros og Mustjønna i Tydal. Det første stemte bra med
barnelærdommen, men var åpenbart feil. Da jeg gikk
på skolen, lærte vi at nettopp Aursunden var Glommas kilde, men du skal ikke se lenge på oppdaterte
kart før du ser noe annet. Der stod det blått på grønt
at elva nordover fra Aursunden, i hvert fall et stykke,
også heter Glåma. Siden elva har to offisielle navn,

Glommas øverste kilde var ikke så lett å finne, men selve padleturen over Glåmåvuggetjønn var overkommelig.

var det jo et godt bevis på at her var det noen leksikonredaktører som ikke hadde gjort jobben sin. Jeg
ringte derfor Kartverket og spurte. Etter at jeg var satt
over til riktig person, foregikk samtalen omtrent slik:
– Hvor lang er Glomma?
– Vet ikke du det da, Lauritzen?
– Det står litt forskjellig i diverse oppslagsverk.
– Et øyeblikk, så skal jeg sjekke.
(Lang ventetid, men jeg hører tasting og blaing i
bakgrunnen.)
– Det var visst ikke så enkelt allikevel. Jeg ringer
deg opp igjen.
(Lengre ventetid.)
– Det var i grunnen et godt spørsmål allikevel, dette.
Vi er faktisk usikre på hva som er Glommas øverste
kilde og dermed varierer tallene. Vet du hvor kilden er?
– Nei, men det skal jeg jammen meg finne ut!
Dermed var frøet sådd for det som skulle bli et par
års langt prosjekt, først med grundige kartstudier og
deretter en padletur fra Glommas øverste kilde og helt
ut til havet, sannsynligvis som førstemann.

Start i Glåmåvuggetjønn
En varm dag i juni 2009 dro Gabriel Lund og jeg til
Rørosvidda for å padle Norges lengste elv fra kilden.
Kartene hadde avslørt at dersom vi ville gjøre det, måtte
vi dra til Tydal kommune i Sør-Trøndelag. Der fulgte vi
riksvei 705 mellom Aursunden og Stugusjøen opp på
fjellet til like vest for høyde 924 ved Nørdre Langsvola.
På kartet hadde vi der funnet et navnløst lite tjern
bare et par hundre meter vest for veien. Tjernet virket
sannsynlig som Glommas øverste kilde. Kartstudier er
imidlertid én ting, vi måtte ut og vandre litt for å sjekke
at dette stemte. Etter et par timers traving rundt omkring
i terrenget, hvor vi besøkte flere små tjern og bekker,
var vi imidlertid sikre på at vi hadde funnet rett plass.
I rute 426 732, ca. 880 meter over havet, ligger
tjernet. Det er bare knappe 20 meter tvers over, og
dermed ikke spesielt imponerende, men det føder en
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Kilden er nå offisiell
I juni 2012 var det et seminar på Røros om Glomma.
Der var et av temaene nettopp å diskutere Glom
mas øverste kilde. Til stede var blant annet repre
sentanter for Kartverket og NVE. Etter en befaring
i marka ble «vårt» tjern da offisielt erklært som
Glommas kilde, og et skilt satt opp. Vårt navnefor
slag «Glåmåvuggetjønn», som vi foreslo av respekt
for lokal navnsetting, vakte imidlertid bare spar
som applaus på seminaret. Senere har imidlertid
Tydal kommune godkjent at navnet kan brukes
i NAF Veibok, så muligens blir det offisielt etter
hvert. Glommas kilde fortjener et navn. På samme
seminar ble det for øvrig også diskutert hvor
navnet Glomma/Glåma begynner å gjelde. Der ble
konklusjonen at det er først sør for innsjøen Rien.
Nord for det punktet har Norges lengste elv flere
navn. I Sør-Trøndelag og Hedmark er navnet for
øvrig Glåma, som det står på skiltet.

liten siklebekk som snirkler seg gjennom glissen bjørkeskog nordover mot Mustjønna. Vi fant ingen andre
kilder lenger unna Mustjønna enn dette tjernet. Bare
noen meter lenger vest for «vårt» ligger det et større,
også navnløst, tjern, men det har ingen forbindelse
med vårt tjern og dreneres sørover og ned mot Riasten,
altså lenger nedover Glommas løp.
Fra Mustjønna er det en bekk som renner over til
Ystesosen, og så det som – med litt velvilje – kan kalles
en liten elv som renner ned i innsjøen Storøvlingen.
Derfra er det en elv ned i den større innsjøen Riasten.
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49

Det var litt vanskelig å finne ut hvor Norges lengste elv startet da vi skulle padle Glomma, men da
det var gjort, var resten først og fremst spørsmål om å ha nok tid. Å padle gjennom fire fylker og
29 kommuner – fra Rørosvidda til Fredrikstad – tar en god stund! Til gjengjeld er det en variert og
flott tur som jeg ikke tror noen har gjennomført tidligere.
I mange år hadde jeg en jobb som gjorde at jeg jevnlig
reiste opp og ned langs Glomma gjennom Østerdalen.
Ofte stoppet jeg for å beundre den imponerende vannstrengen og tenkte at det måtte være en fin padleelv.
Når jeg prøvde å finne flere opplysninger om mulig
hetene i de padlebøkene som fantes, var det imidlertid
lite å finne. Et sted sto det til og med at Norges lengste
elv ikke er noen god elv å padle. Det syntes jeg virket
rart, og prøvde meg på å padle et par strekninger i
Østfold og Akershus. Det viste seg å være en flott
opplevelse som ga mersmak.

Neste skritt var å prøve å finne ut hvor lang Glomma
er, og hvor den starter. I forskjellige oppslagsverk kunne
jeg nemlig lese at Norges lengste elv ble angitt til alt
fra 595 til 615 km, og at kilden både var Aursunden i
Røros og Mustjønna i Tydal. Det første stemte bra med
barnelærdommen, men var åpenbart feil. Da jeg gikk
på skolen, lærte vi at nettopp Aursunden var Glommas kilde, men du skal ikke se lenge på oppdaterte
kart før du ser noe annet. Der stod det blått på grønt
at elva nordover fra Aursunden, i hvert fall et stykke,
også heter Glåma. Siden elva har to offisielle navn,

Glommas øverste kilde var ikke så lett å finne, men selve padleturen over Glåmåvuggetjønn var overkommelig.

var det jo et godt bevis på at her var det noen leksikonredaktører som ikke hadde gjort jobben sin. Jeg
ringte derfor Kartverket og spurte. Etter at jeg var satt
over til riktig person, foregikk samtalen omtrent slik:
– Hvor lang er Glomma?
– Vet ikke du det da, Lauritzen?
– Det står litt forskjellig i diverse oppslagsverk.
– Et øyeblikk, så skal jeg sjekke.
(Lang ventetid, men jeg hører tasting og blaing i
bakgrunnen.)
– Det var visst ikke så enkelt allikevel. Jeg ringer
deg opp igjen.
(Lengre ventetid.)
– Det var i grunnen et godt spørsmål allikevel, dette.
Vi er faktisk usikre på hva som er Glommas øverste
kilde og dermed varierer tallene. Vet du hvor kilden er?
– Nei, men det skal jeg jammen meg finne ut!
Dermed var frøet sådd for det som skulle bli et par
års langt prosjekt, først med grundige kartstudier og
deretter en padletur fra Glommas øverste kilde og helt
ut til havet, sannsynligvis som førstemann.

Start i Glåmåvuggetjønn
En varm dag i juni 2009 dro Gabriel Lund og jeg til
Rørosvidda for å padle Norges lengste elv fra kilden.
Kartene hadde avslørt at dersom vi ville gjøre det, måtte
vi dra til Tydal kommune i Sør-Trøndelag. Der fulgte vi
riksvei 705 mellom Aursunden og Stugusjøen opp på
fjellet til like vest for høyde 924 ved Nørdre Langsvola.
På kartet hadde vi der funnet et navnløst lite tjern
bare et par hundre meter vest for veien. Tjernet virket
sannsynlig som Glommas øverste kilde. Kartstudier er
imidlertid én ting, vi måtte ut og vandre litt for å sjekke
at dette stemte. Etter et par timers traving rundt omkring
i terrenget, hvor vi besøkte flere små tjern og bekker,
var vi imidlertid sikre på at vi hadde funnet rett plass.
I rute 426 732, ca. 880 meter over havet, ligger
tjernet. Det er bare knappe 20 meter tvers over, og
dermed ikke spesielt imponerende, men det føder en

48

TØFFE TURER I NORGE

Kilden er nå offisiell
I juni 2012 var det et seminar på Røros om Glomma.
Der var et av temaene nettopp å diskutere Glom
mas øverste kilde. Til stede var blant annet repre
sentanter for Kartverket og NVE. Etter en befaring
i marka ble «vårt» tjern da offisielt erklært som
Glommas kilde, og et skilt satt opp. Vårt navnefor
slag «Glåmåvuggetjønn», som vi foreslo av respekt
for lokal navnsetting, vakte imidlertid bare spar
som applaus på seminaret. Senere har imidlertid
Tydal kommune godkjent at navnet kan brukes
i NAF Veibok, så muligens blir det offisielt etter
hvert. Glommas kilde fortjener et navn. På samme
seminar ble det for øvrig også diskutert hvor
navnet Glomma/Glåma begynner å gjelde. Der ble
konklusjonen at det er først sør for innsjøen Rien.
Nord for det punktet har Norges lengste elv flere
navn. I Sør-Trøndelag og Hedmark er navnet for
øvrig Glåma, som det står på skiltet.

liten siklebekk som snirkler seg gjennom glissen bjørkeskog nordover mot Mustjønna. Vi fant ingen andre
kilder lenger unna Mustjønna enn dette tjernet. Bare
noen meter lenger vest for «vårt» ligger det et større,
også navnløst, tjern, men det har ingen forbindelse
med vårt tjern og dreneres sørover og ned mot Riasten,
altså lenger nedover Glommas løp.
Fra Mustjønna er det en bekk som renner over til
Ystesosen, og så det som – med litt velvilje – kan kalles
en liten elv som renner ned i innsjøen Storøvlingen.
Derfra er det en elv ned i den større innsjøen Riasten.

FØRST NED HELE GLOMMA?

49

Mye bæring i starten
Vi hadde lurt litt på om kajakk eller kano ville være
det riktige på en tur ned Glomma, men egentlig ikke
så mye. Vi er begge trenede kajakkpadlere og visste
at en kajakk er både raskere og tryggere enn en kano.
Men en kajakk er så mangt – det er stor forskjell på
en som duger best på fjorden, og en som egner seg
i et stryk. For eksempel er en lang og retningsstabil
kajakk ofte uegnet i en elv, mens en kort elvekajakk
vil være håpløs vinglete på lengre, flate strekninger
som Glomma er full av. En krysning av elvekajakk og
havkajakk ville derfor være langt mer anvendelig.
Etter tilfeldigvis å ha sett den kajakken Børge Ousland brukte på sin tur fra Nordpolen til Frans Josefs
land, både som pulk og havkajakk, og snakket med
ham, skjønte vi at det var tingen også i Glomma. Det
som holder på Polhavet, duger sikkert på Glomma
også, tenkte vi. Det viste seg da også å holde stikk og
med god margin. Modellen Prijon Yukon Expedition,
som er 4,6 meter lang, viste seg å være en bortimot
optimal konstruksjon til å takle forholdene vi møtte
både i enklere stryk og på flattvann. Mer krevende
stryk, derimot, egner den seg dårligere til, i hvert fall
ikke for oss som var heller uerfarne når det gjelder
fossepadling. At kajakktypen er laget av et spesielt
plastmateriale som tåler det meste, var òg en viktig
faktor da vi skulle velge. Det viste seg da også at
kajakkene våre virkelig fikk kjørt seg i all steinen de
dunket nedpå fra Rørosvidda til Fredrikstad uten å få
annet enn riper i overflaten.
Etter å ha padlet de 20 meterne over Glåmåvuggetjønn var det bare å starte bæringen nedover langs
bekken. Stedvis gikk den under bakken, men for det
meste snirklet den seg frem på overflaten. Vi bar, dyttet og dro to fullastede kajakker delvis i bekkeløpet og
delvis langs den snaue kilometeren ned til Mustjønna.
Det ble mest draing siden det gikk raskest. Det valgte vi
derfor å fortsette med ved lignende anledninger senere

på turen, uten at kajakkene tok skade av det. Uansett
var det fint å sette farkosten på vannet i sørenden av
Mustjønna. Etter noen hundre meters padling passerte
vi en fin hytte, altså den bygningen som ligger lengst
oppe i Glommavassdraget. Fra nordenden av Mustjønna
var det igjen bæring, et par-tre hundre meter, over til
den krokete innsjøen med det rare navnet Ystesosen.
Underveis er det forresten mulig å padle 50 meter.
I sørenden av Ystesosen, som er et populært fiskevann, er det greit å sette ut. Der møtte vi også de
første menneskene langs Norges lengste elv, en far
og en sønn fra Stjørdal. De var på fisketur, bodde i
telt, og ønsket oss velkommen til Rosenborgland.
Rundt vannet observerte vi flere telt og fiskere, så
det er tydeligvis en populær plass. Det var også fin
padling over innsjøen en snau kilometer til bekkeoset
på nordsiden. Derfra var det igjen bæring, cirka 400
meter over til Grunnsjøen. Den byr på under én kilometer padling til vestenden. Derfra, like ved en flott
hytte, renner det en bekk eller liten elv, avhengig av
når på sommeren det er, inn i Holtålen kommune og
ned til Storøvlingen.

Fakta om Glomma
Glomma renner gjennom fire fylker og 29 kommuner
og har to offisielle navn: Glomma og Glåma.
Elvas historie favner hele spekteret fra tømmerflø
ting, storflommer og krigstjeneste til kraftutbygging.
Norges lengste elv krysses av nesten 100 broer og
trafikkeres av alt fra kanoer til passasjerbåter.
Glomma byr på store muligheter for friluftsliv hele
året og er ikke minst en god fiskeelv.
Den 623 km lange elva er også en variert og fin pad
leelv. Det aller meste kan padles av turpadlere. Man
må på land ved de 22 kraftverkene og strekningene
der elva er tørrlagt på nedsiden av demninger. Noen
få strekninger er strykene også så kraftige at van
lige turpadlere bør holde seg unna.
Best egnede turkart er Kartverkets nye serie Norge
i 1:50 000 i plast, som dekker hele elva i totalt 15
kartblad. Den gamle serien trenger 28 blad.
Elva og turen gjennom den er beskrevet i detalj i
artikkelforfatterens bok Langs Glomma (Tom & Tom
forlag, 2010).

Det er alltid lurt å snakke med lokalbefolkningen. En far og sønn fra Stjørdal fisket i Ystesosen og ønsket oss velkommen til Rosenborg
land og lykke til videre mot Fredrikstad.

Den første snaue kilometeren fra Glåmåvuggetjønn til Mustjørna
gjorde ikke Glomma mye av seg.
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Mye bæring i starten
Vi hadde lurt litt på om kajakk eller kano ville være
det riktige på en tur ned Glomma, men egentlig ikke
så mye. Vi er begge trenede kajakkpadlere og visste
at en kajakk er både raskere og tryggere enn en kano.
Men en kajakk er så mangt – det er stor forskjell på
en som duger best på fjorden, og en som egner seg
i et stryk. For eksempel er en lang og retningsstabil
kajakk ofte uegnet i en elv, mens en kort elvekajakk
vil være håpløs vinglete på lengre, flate strekninger
som Glomma er full av. En krysning av elvekajakk og
havkajakk ville derfor være langt mer anvendelig.
Etter tilfeldigvis å ha sett den kajakken Børge Ousland brukte på sin tur fra Nordpolen til Frans Josefs
land, både som pulk og havkajakk, og snakket med
ham, skjønte vi at det var tingen også i Glomma. Det
som holder på Polhavet, duger sikkert på Glomma
også, tenkte vi. Det viste seg da også å holde stikk og
med god margin. Modellen Prijon Yukon Expedition,
som er 4,6 meter lang, viste seg å være en bortimot
optimal konstruksjon til å takle forholdene vi møtte
både i enklere stryk og på flattvann. Mer krevende
stryk, derimot, egner den seg dårligere til, i hvert fall
ikke for oss som var heller uerfarne når det gjelder
fossepadling. At kajakktypen er laget av et spesielt
plastmateriale som tåler det meste, var òg en viktig
faktor da vi skulle velge. Det viste seg da også at
kajakkene våre virkelig fikk kjørt seg i all steinen de
dunket nedpå fra Rørosvidda til Fredrikstad uten å få
annet enn riper i overflaten.
Etter å ha padlet de 20 meterne over Glåmåvuggetjønn var det bare å starte bæringen nedover langs
bekken. Stedvis gikk den under bakken, men for det
meste snirklet den seg frem på overflaten. Vi bar, dyttet og dro to fullastede kajakker delvis i bekkeløpet og
delvis langs den snaue kilometeren ned til Mustjønna.
Det ble mest draing siden det gikk raskest. Det valgte vi
derfor å fortsette med ved lignende anledninger senere
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derfor anledningen til en liten ekstra rundtur. Det er
rart med det, det er mye morsommere å padle enn å
dra kajakken. Fra Storøvlingen og ned til Riasten går
elva Øvlingsåa. Den er muligens farbar for gode padlere
når det er nok vann, men det var det ikke da vi var der!
Å ta oss ned elveløpet til fots med farkostene på
slep viste seg også raskt å være temmelig håpløst,
så vi bet i det sure eplet, monterte hjul på kajakkene
og trillet farkosten langs veien ned til Kvila. Det var for
øvrig en fin tur. Riktig idyllisk var det da vi kom ned
til en gammel setergrend ved bredden av Riasten.
Riktig nok ser det ut til å være slutt på seterdriften og
hyttefolket har overtatt, men idyllen er der fremdeles.
Den store innsjøen Riasten var en fornøyelse å
padle i vindstille og under en nesten skyfri himmel. Når
det blåser, noe som ikke er ukjent på disse kanter av
landet heller, kan det nok være en surere fornøyelse.
Uansett var det fint å komme i land ved Svartjønna i
sørenden og dermed inn i Røros kommune.
Omgivelsene rundt Grunnsjøen er det ingen ting å si på, men
når det gjelder dybden stemmer navnet på sjøen bra.

Fløting av kano er en underkjent idrettsgren. På turen ned til
Storøvlingen fikk vi trent mye.

Gjennom Holtålen og Røros
Kommune nummer to som Glomma passerer gjennom,
starter ved utløpsoset på Grunnsjøen. Mesteparten av
sommeren er det ikke mulig å padle derfra og ned i
Storøvlingen fordi det er for lite vann i elva. Vi lurte først
på å følge stien litt lenger sør, men siden hensikten
med turen var å være på Glomma så mye som mulig,
valgte vi isteden å dra kajakken midt i elveløpet på stein
og vann den knappe kilometeren ned til Storøvlingen.
Da fikk vi også med oss en morsom tunnelpadling.
De siste ti meterne går den vesle elva gjennom et rør
under den første veien som Glomma krysser. Vi satte
oss i kajakkene, bøyde hodet, og lot det stå til. Det
viste seg å være en knallstart på padlingen gjennom
Holtålen. Storøvlingen bød, på tross av navnet, ikke
på all verdens padlemuligheter. Det var bare en drøy
halvkilometer med padling til sørenden. Vi benyttet

52

TØFFE TURER I NORGE

Alle flosklene om «vannflate som et speil» og «uten et vindpust» kan brukes om den nydelige padleturen over Riasten.

Fra Riasten til neste innsjø, Rien, heter elva Storelva.
Da vi dro forbi, svarte den absolutt ikke til navnet sitt, så
det ble mye draing (ja, nettopp), og mye sleping, fløting
og dytting av kajakkene langs det som sannsynligvis
kan være flotte stryk. Bare et par kilometer gjennom
noen myrer var det mulig å padle, men det partiet
var til gjengjeld veldig flott. Den siste kilometeren før
riksvei 705 krysser elva, har Storelva kraftigere fall,
men med svært lite vann virket padling (les: fløting)
der heller farlig. Vi bar kajakkene opp til riksveien og
trillet langs denne, og en mindre vei, og etter hvert en

sti nedover langs elva. Da det igjen var mulig å sette
utpå, var vi noen hundre meter ovenfor Øversjøen.
Denne lille innsjøen bød på flotte padleforhold, og
det gikk en fin rute ut i Rien forbi Sundhaugan.
Da vi padlet ut på den store innsjøen Rien, var
forholdene optimale med vindstille og en storslagen
solnedgang, med farger på himmelen som var til å bli
rent poetisk av. Det er imidlertid lett å se at Rien kan
være en utfordring i vind og bølger. Det er heldigvis
nok av gode plasser rundt innsjøen der du kan komme
på land og ta en pause hvis forholdene er vanskelige.

FØRST NED HELE GLOMMA?
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