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Hardangervidda er Europas største høyfjellsplatå og byr på en 
unik variasjon i natur, kulturhistorie og sjeldne plante- og dyre-
arter. Store deler av Vidda er i dag nasjonalpark. Siden siste 
istid for ca. 9000 år siden, har mennesket utnyttet området, – 
først som fiske- og fangstplass med steinalderboplasser og dyre-
graver som minnesmerker. Senere ble Vidda hovedferdselsåre 
mellom øst og vest, noe de mange slepene og stevneplassene 
bærer vitnesbyrd om. 
Innholdet på denne CD’en er en hyllest til dette fantastiske 
området, og vi ønsker å fortelle noe om sammenhengen mellom 
naturen og mennesket. Gjennom variasjon i musikkgenre og 
stil prøver vi å gripe noen av de utrolige kontraster, dype inn-
sikt og mangfoldet som urørt natur gir oss. Hvis vi ser og lytter, 
vil vi vise ærbødighet for Viddas sjel og sårbarhet.
Hvert år ferdes hundretusenvis av mennesker på Vidda, og med 
nærliggende kraftkommuner, turistsentra og horder med sau, vil 
presset på Vidda være stort. Vi håper med dette å bidra til økt 
innsikt, glede og dypere naturforståelse for dette sårbare høy-
landet. 

2. Toneslepe over vidda
er en assosiasjon til alle de gamle slepene (ferdselsveier) som 
går øst-vest over Vidda. Et slep besto av to lange tredrag hvor 
endene subbet bakken. Dragene var surret med tverrstokker der 
lasten lå. Ferdafolk og handelsreisende med hest og okse har 
brukt slepene for å krysse Hardangervidda gjennom flere tusen 
år, og har etterlatt seg slepespor som vises den dag i dag.

3. Ulvelilægret
En solid og vakker gammel steinbu, hvor mennesker har søkt ly 
for vær og vind gjennom flere hundre år. Som navnet sier har 

lia også vært tilholdsted for mang en ulveflokk. Ennå kan du 
høre ulvenes såre og vakre sang i det fjerne, hvis du kommer 
hit alene en blå vinternatt.

4. The foggy Dew
Av natur ble vi skapt
Vi ferdes tilbake,–
når dette livet er tapt

I livet var du en vakker dråpe
Du ga oss styrke og håpet
Et øyeblikk i evighetens hav
Det var du, som livet gav

Far vel, evighetens mor jeg vil kalle
Dette hav,–
skal engang omslutte oss alle

5. Jøkulen
Av is og snø ble du formet
Titusenvis av år, gikk det
Før Homo Urbanis var kommet

De lot deg ligge
til lyst og hygge
Men pass deg Jøkul
I dag, er ingen trygge

6. Svalande Vind
Du møter ´a på sommeren
frodig, varm og god
Lunefull og voldsom

 1 Som gutt trodde jeg på alvene – del 1 (T. Skogheim) 1:46
 2 Toneslepe over vidda (T.S.) 4:31
 3 Ulvelilægret (T.S.) 2:05
 4 The Foggy Dew (Irsk trad.) 3:39
 5 Jøkulen (T.S.) 4:02
 6 Svalande vind (T.S.) 3:23
 7 Hårteigen (T.S.) 2:53
 8 Sang i mai (A. Hasselmanns, 1845-1912) 3:18
 9 Halling i skarvet (T.S.) 2:03
 10 Recercada Ottava (D. Ortiz, ca.1520-1570) 2:12
 11 Langsme Lågen (T.S.) 2:54
 12 Passacaglia (G.F. Händel, 1685-1759) 3:26
 13 Scarborough Fair (middelaldertone) 2:49
 14 Villreinspols (T.S.) 2:03
 15 Birken – hommage à Vivaldi (T.S.) 3:41
 16 Den siste villmark (T.S.) 3:10
 17 Som gutt trodde jeg på alvene – del 2 (T.S.) 3:00
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Dybde, evig tro
Du møter´a på vinteren
hvit og temmelig kald
Hviler ut med snøen som dyne
men tar imot, i alle fall
Taler tyst for den som lytter
ord med mening i
Møtet kjenns i hele kroppen
man blir ydmyk, lett og fri

7. Hårteigen
En koloss av stein reiser seg naken, kraftfull og ensom i horisonten 
på vestvidda. En olding på tusen millioner år som rager over 
høysletta. Han har sett det meste, og ser med sørgelig mine på 
de små som haster forbi til neste møte.

8. Sang i mai
Det teknologiske ragnarokk er vår stolthet og forbannelse, vårt 
adelsmerke og vår undergang. Likevel kan livet ha mening og 
glede, hvis det leves ute og kommer innenifra.

9. Halling i Skarvet
Hvem er du Hvem er du 
som tror som
du fyller vår vakre jord fyller vår nakne jord
med fravær med skjult nærvær

10. Recercada Ottava
Den som ikke også elsker regn, mørke, smerte og motgang, 
vil aldri helt nå sitt indre lys.

11. Langsme Lågen
Stor er tanken og ordet når vi reiser en ny kultur på naturens 
ruiner. Det var et håp, men ble borte i sand.

12. Passacaglia
Et landskap som gjennom årstider og skiftende stemninger vari-
erer i ulik drakt, er det samme og likevel nytt. Minner oss om 
det uforgjengelige i det forgjengelige, det evige i øyeblikket.

13. Scarborough Fair
På fortvilelsens ferd handler vi stadig mer på kreditt, for å fylle 
tomrommet i ingenmannsland.

14. Villreinspolsen
Luften er klar og ren, fjellheimen gnistrer i ildfulle høstfarger, 

– viser seg fram for siste gang før vinterstormen setter inn og 
legger floraen til hvile under sitt hvite slør. – Med ett, bølger 
en flokk med villrein over åskammen, urdyret fra historisk tid. 
Villreinen har mye å lære oss mennesker om tilpassing til natur-
miljøet. Den har levd her så mye, mye lenger……

15. Birken
Liv er noe underlig. Det burde ikke være, men det er. 
Et mirakel at du er, at havene, fjellene og skogen er. 
At fuglene synger, gresset gror og barn som leker. 
Utenfor vår livskule er myriader med døde stjerner. 
På Jorda, et støvkorn i det store univers, har du blitt til. 
Fugler synger, trær gror, blomster, mennesker 
som elsker, danser og spiller. 
Underlig.

16. Den siste villmark
I en annen villmark, sendte Den norske stat ved Dept. for Miljø-
vern, vinteren 2001 ut flere titalls jegere for å utrydde restene 
av vår eneste intakte ulvestamme. Ulv, jerv og bjørn er truede 
dyrearter i Norge, få individer finnes, men likevel tas alle urede-
lige virkemidler i bruk for å ødelegge rovdyrs naturgitte rettighe-
ter til å leve sitt frie liv i restene av vår natur. Utrenskningen av 
denne spesielle ulveflokken på 11-12 dyr pågikk i to måneder 
til ende. Gamle, unge, drektige tisper og valper måtte til slutt gi 
tapt mot den stupide og grusomme overmakt.

Tre vers til Dept. For Miljøødeleggelse og biorasisme
Når Siri og Leo slaktet siste ulv
med helikopter, scooter og haglen full,
satt de siste rovdyr i bur
for og tekkes en bonde så lur

De gravde seg ned i hiet
til jervemor, nyfødte unger som sårt trengte die
Her er ingen pardong, vi er de tøffe gutta;
Skyt dem ned, for faen
Vi er da alle fra Dept. Jaktskvadron

Når den siste urørte skog og vidde er borte,
med dem også rovdyr så onde og sorte
Vi står ved livets ende,
levestandard, populisme og penge
overlevelse er nok, kan hende

1. og 17. Som gutt trodde jeg på alvene, nå vet jeg den 
eneste og siste nøkkel ligger i vår naturhistorie.
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The Hardanger mountain plateau is the largest of its kind in 
Europe, offering a unique and varied landscape, a rich cultural 
heritage and rare flora and fauna. A large part of the plateau 
is today preserved as a national park. The area has been 
exploited ever since the last Ice Age some 9000 years ago, first 
for its fishing and hunting, to which Stone Age dwellings and 
animal graves bear witness. Later the plateau became the main 
passage between east and west Norway; the old cart tracks and 
meeting-places are still visible.
The contents of this CD pays tribute to this fantastic part of 
the country, and it is our wish to say something about the 
relationship between mankind and nature. Through a diversity of 
musical styles and genres we hope to have captured something 
of the incredible contrasts, deep insights and abundance that 
these untouched surroundings offer us. If we watch and listen, 
we will learn to have respect for the soul and the vulnerability 
of the plateau.
Every year hundreds of thousands of people make their way to 
the plateau, whose preserved landscape is endangered by the 
neighbouring communities’ need for electric power, by tourist 
centres, and by hordes of sheep. We hope with this recording 
to contribute to deeper insight, greater pleasure and increased 
understanding of the nature of this vulnerable mountain area.

2. Musical tracks across the plateau leads one to think of 
the old tracks which run east-west across the area. The “carts” 
which made these tracks consisted of two long pieces of wood 
with cross-pieces tied between them. Travellers and merchants 
with horse and ox dragged their “carts” across the plateau for 
thousands of years, leaving the tracks which are still visible 
today.

3. Ulvelilægret
This is a beautiful, solidly-built hut of stone, a shelter from the 
harsh conditions used for centuries. As the name suggests (“Ulv” 
means “wolf”), the area was inhabited by packs of wolves. 
You can still hear the plaintive, beautiful call of the wolf in the 
distance, if you come here alone on a blue winter’s night.

4. The foggy Dew
By nature we were created
We travel back,–
when this life is lost

Living you were a beautiful droplet
You gave us strength and hope
A moment in the sea of eternity
It was you, who gave life

Farewell, mother of eternity I will call
This ocean,–
shall one day embrace us all

5. Jøkulen [a mountain]
Of ice and snow you were shaped
Tens of thounsands of years it took
Until the arrival of Homo Urbanis

They let you rest
for pleasure and enjoyment
But be wary, Jøkul
For today no-one is safe

6. Soothing Wind
You meet her in the summer
Rich, warm and gentle
Temperamental and violent
Depth, unwavering faith
You meet her in the winter
white and very cold
Resting with the snow for a blanket
but welcoming, at least
Speaking in silence to one who listens
words with meaning
The encounter can be felt in one’s body
one becomes humble, light and free

7. Hårteigen [a mountain]
A colossus of rock rises naked, strong and lonely in the horizon 
to the west of the plateau. An old man of some thousand million 
years towering over the plain. He has seen it all, and watches 
sadly as we hurry on to the next meeting.

8. Song in May
The technological Armageddon is our pride and curse, our mark 
of distinction and our downfall. But life can still give meaning 
and pleasure, if it is lived ouwardly from within.

9. Halling-dance at Skarvet
Who are you
to believe
you fill our beautiful earth
with absence

Who are you
Who
fills our naked earth
with hidden presence

10. Recercada Ottava
Those who do not also love rain, darkness, pain and hardship 
will never reach the light inside themselves.

11. Along the Lågen
Great is the idea and the word as we build a new society on 
nature’s ruins. There was once hope, now washed away in 
sand.

12. Passacaglia
A landscape that changes with the seasons is the same, yet 
always different. It reminds us of the immortality of transient 
things, eternity in a moment.

13. Scarborough Fair
On our journey of desperation we shop on credit to fill the 
emptiness of no man’s land.

14. Wild Reindeer-polka
The air is clear and pure, the mountains glow with fiery autumn 
colours, showing themselves off before the winter storms cover 
evrything under a veil of white. Suddenly, a herd of wild 
reindeer come running over the hilltop. This ancient animal has 
much to teach us about living with nature, for it has lived here 
far, far longer than we ...
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FLØYTELJOD OG HARPELEIK
Et sjeldent ensemble med samspill på to unike instrumenter, barokkblokkfløyte og klassisk konsertharpe. De spiller musikk i ulike 
genre som spenner fra lyriske folketoner, norsk og irsk, religiøse folketoner til klassisk musikk, spesielt renessanse- og barokkmusikk. 
Musikerne arrangerer store deler av musikken selv og bruker mye selvkomponert musikk. Begge er bosatt i Kongsberg og Numedal.

Runi Wold Kristiansen, konsertharpe og israelsk Davidsharpe. Hun har studert musikk ved Universitetet i Oslo og Norges musikkhøg-
skole. Arbeider som freelancemusiker og har tidligere deltatt på flere CD innspillinger. Eneste harpist med konsert på Norges eldste 
jaktskute ved Færder fyr. Naturelsker og friluftsmenneske.
“ Våkn opp harpe og lyre, jeg vil vekke morgenrøden“

Toivo Skogheim, ulike typer blokkfløyter, bukkehorn, okarino m.m. Han har utdanning innen fagområdene musikk, pedagogikk, 
idrett og friluftsliv. I 25 år har Hardangervidda vært hans viktigste ferdselsområde, sommer og vinter. Lever med musikk, 
veiledning og naturfilosofi ved Naturlivskolen.com. Har tidligere utgitt CD’en “Svalande Tonar” med gruppen Nederlaget. 
Er observert spillende på sine trerør fra det blå hav til høyfjellet vinterstid.

15. Birken [The Birch – allso a boy’s name]
Life is strange. It should not be, but it is. It is a miracle that you, 
the seas, the mountains and the forest exist. That the birds sing, 
the grass grows and the children play. Outside our life-giving 
globe there are myriads of dead stars. On the earth, a grain of 
dust in the wide universe, you were created. Birds sing, trees 
grow, flowers, people loving, dancing, playing.
Strange.

16. The last wilderness
During the winter of 2001, the Department for the environment 
of the Norwegian government sent out a large group of hunters 
to exterminate the last intact pack of wolves in another wild and 
untouched part of Norway. Wolves, wolverines and bears are all 
endangered species in Norway, and yet their natural rights and 
freedom are taken away using unfair means. The extermination 
of this rare group of 11-12 wolves took two full months. All the 
animals surrendered to the cruel, superior force.

1. and 17. As a boy I believed in elves, now I know that the 
one remaining key is to be found in our natural history.

FLØYTELJOD OG HARPELEIK
This ensemble consists of the rare combination of Baroque 
recorder and classical harp. They play music in a variety of 
genres ranging from lyrical folk music, Norwegian and Irish, to 
classical music, in particular Renaissance and Baroque. The musi-
cians arrange most of the music themselves in addition to writ-
ing their own material. They live in Kongsberg and Numedal.

Runi Wold Kristiansen plays the classical harp and the Israeli 
David’s harp. She studied music at the University of Oslo and 
the Norwegian Academy of Music. Runi Wold Kristiansen works 
as a freelance musican and has participated on a number 
of recordings. She is the only harpist to have performed on 
Norway’s oldest hunting vessel at Færder lighthouse. Runi is a 
lover of nature and the great outdoors.

“Awake, harp and lyre, I wish to arouse the dawn”

Toivo Skogheim plays various types of recorders, horns and the 
occarina, in addition to other instruments. He has studied music, 
teaching, sport and outdoor activities. For 25 years the Hardan-
ger mountain plateau has been his favourite haunt, summer and 
winter. He earns his living through music, tutoring and natural 
philopsophy at Naturlivskolen.com. He has previously released 
the CD ‘Svalande Tonar’ (Soothing sounds) with the group 
Nederlaget. He can be seen playing his pipes all the way from 
the sea to the mountains in winter.
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Det er mange som skal ha en varm takk for at denne CD-en er blitt en realitet …

– Kåre Nordstoga og Pål Bratås for velvilje,
hyggelig og godt musikalsk samarbeid
– Ulf Myrvold for dyktig fotografering

– Morten Lindberg og Jørn Simenstad for 
profesjonell gjennomføring av prosjektet

– Halvard Kvåle for gode råd
– blokkfløytemaker Adriana Breukink som har 

bidratt med fløyter i verdensklasse
– Ramnes menighet som har latt oss få 

bruke et gammelt og vakkert 
kirkerom til innspillingen

– Helge Jakobsen (Rodenstock) 
for mental og økonomisk støtte

– familie og venner som har oppmuntret 
og støttet underveis

– Birk og Fredrik René, fordi dere er til
– og ikke minst Hardangervidda som, 

med sine kontraster og visdom, har gitt oss 
sterke og vakre møter…

En ydmyk og varm takk til Peter og Berit 
Wessel Zapffe for vakker litteratur og holdninger 

som griper essensen i livet og naturen

Runi og Toivo, vinteren 2001




