
Escape Room 
Sørlandsvinteren er gjerne trist og grå. Snøen kommer (nesten) ferdig måka, og sørlendingen sitter 

og hutrer med tæan i tanga og håper det hele skal gå over litt kvikt slik at båten kan komme på 

vannet igjen. Og sitter du i snøslapset og drømmer deg bort til høyfjell og hvite vidder, så er det noe 

som hører Hovden til, langt der oppe i toppen av Setesdalen, hvor inngangsbilletten er helgeturen på 

«folkehytta» til 4 millioner. Det finnes liksom ingen mellomting lenger.  

Eller gjør det?  

Hvis du lover å ikke si det til noen, skal jeg fortelle deg en hemmelighet. Ikke om å låses inne i mørke 

rom på jakt etter hemmelige koder og skjulte nøkler, men om det rommet som er selve nøkkelen til å 

slippe fri. Rommet som gir utsyn, luft og stillhet. Rommet som slipper fri fra hverdagslivets tidsklemte 

trivialiteter. Rommet som ligger bare en drøy times tur fra bryggekanten i Kristiansand.  

En februardag etter lunsj setter du deg i bilen og legger kursen mot Evje, men litt før, i det Esso-

stasjonen ved Hornnes dukker opp, dreies rattet til venstre. Du er nå på veien som leder til 

skianlegget på Bortelid, men så langt skal du ikke. Etter 15 minutter stiger landskapet bratt opp, og 

du kan parkere i ei stor lomme på kommunegrensa mellom Evje og Hornnes og Åseral. Her, 500 

meter over havet, er det nok av snø, så det er bare å spenne på seg skia og følge ei smal scooterslepe 

vestover og inn i Åseral. Etter et par bratte bakker flater terrenget ut, og plutselig befinner du deg i et 

åpent, bølgende viddelandskap. Første toppen du kommer til heter «Jøntefot». Den ligger nesten 

midt i dette storslåtte fjellområdet på ca. 40.000 mål som også går under navnet «Honnaheia», og 

der 70 % ligger i Åseral og resten i Evje og Hornnes kommune. Utsynet er fabelaktig, og stillheten 

oppleves nesten øredøvende når man er vant til byens larm.  

Egentlig trenger man ikke gå lenger, bare roe kroppen ned og la blikket hvile – på rovfugl som flyr lavt 

over glissen furuskog, eller på revesporet du akkurat krysset med skia dine. Likevel er det mange 

turmål som frister her fra sirkelens sentrum: Høgaheia, Sletafjellet, Holeheii, Sveigsfjellet og 

Tverrfjellet, for å nevne noen. I tidsklemma velger jeg selv gjerne det siste, et åpent fjellplatå i sørlig 

retning, tilbake i Evje og Hornnes kommune. Der oppe, vel 700 meter over havet, er det som dalene 

lukker seg og blikket bare skuer utover uendelige vidder, hvite snødekte fjell og heier så langt øyet 

kan se. Puddersnøen knirker under skosålene. Du står der i andektighet, som Nansen, en oppdager i 

et landskap uendret siden istiden. Hvordan kan dette være Sørlandet, tenker du, kun en times biltur 

fra den bløde kyststribe der byene ligger som perler på ei snor, bundet sammen av stadig breiere 

motorveier.  

På vei ned, slake svinger i knedypt pudder, håper jeg inderlig også neste generasjon sørlendinger kan 

stå der oppe som kortreiste oppdagere. Kunne oppleve mektigheten, urørtheten – og stillheten en 

ukedag i slutten av februar. Med avreise etter lunsj – og likevel rekke hjem til tannpuss og lesing for 

småbarna som skal i seng klokka sju. Escape Room, heter det, mitt Escape Room. 
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