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En sommer med varierende vær er over, men 
besøket på hyttene våre i fjellet er godt i år 
også. Vi forventer at det totale besøksantallet 
vil ligge på linje med det vi oppnådde i 2016. 
Omsetningen på servering ligger an til å bli 
høyere enn tidligere år.
 
I år avholt DNT landsmøte i Kristiansand. Fra 
Telemark deltok personer fra flere turlag, samt 
enkelte ansatte fra administrasjonen. 
Deltagelse på landsmøte er lærerikt og kon-
taktskapende. I tillegg til ordinære 
årsmøtesaker ble det orientert om DNTs 150-
års jubileum i 2018 og nytt 
veivalgsdokument gjeldende fra 2019. Årets 
resolusjon omhandlet at ”Reiselivet må spille 
på lag med naturen”.  Dette er et aktuelt tema 
for oss i Telemark, hvor Gaustatoppen har også 
i år hatt stor økning i antall besøkende. Dette 
skaper utfordringer som vi i samarbeid med 
kommunene, fylket og Gaustabanen AS må 
løse. 

1. august 2017 hadde DNT Telemark 9.038 
medlemmer. En økning på 3,1 %. Målet for 
2017 var 9.000 medlemmer.  
Landsgjennomsnittet ligger på en økning på 
6,4 %. Det har i løpet av året vært satt i gang 
ulike aktiviteter for å øke antall medlemmer, 
noe vi i 2018 vil fortsette med.
  
I 2017 har foreningen vært mye opptatt med 
aktiviteter langs kysten. Kragerø Turlag ble 
med virkning fra 1. januar  en del av DNT Tele-
mark. Fra 1.mai overtok vi driften av hyttene på 
Øitangen på Jomfruland. I vår og sommer har 
ansatte og frivillige deltatt på et prosjekt med 
rydding og merking av stier på Bjørkøya, som 
skal inngå som en del av kyststien.   

I 2017 har det vært flere jubileer og arrange-
menter. Først ut var Gaustatoppen Turisthytte 
med åpning av det nye tilbygget, bestående av 
nye toaletter for gjestene og et bad med dusj 
for de ansatte. Kalhovd Turisthytte feiret sitt 
100- års jubileum i juli. Tilstede var mange av 
våre samarbeidspartnere og frivillige. Tre uker 
etter feiret Mogen Turisthytte sitt 125-års 

jubileum. Tilstede  var blant annet tre tidligere 
driverpar, samt nåværende drivere. Under alle  
arrangementene var hyttene åpne for fjellfolk 
på tur. Disse fikk samme mat, underholdning 
og gaver som de innbudte gjestene. 
Gaustatoppen turisthytte har i sommer hatt 
besøk av Statsminister Erna Solberg og 
styreleder i DNT, Berit Kjøll, i forbindelse med 
at DNT har mottatt 7,5 mill kr fra staten.

Driften av en stor forening som DNT Telemark 
krever stor innsats både av ansatte og frivillige, 
og dugnadsinnsatsen er stor. Mange legger 
ned titalls timer hver uke. Vi ønsker likevel 
kontakt med flere personer som vil gjøre en 
innsats. Man behøver ikke binde seg til 
oppgaver. Interesserte kan ta kontakt med 
foreningens kontor eller lokale turlag.

DNT Telemark vedtok på årsmøtet å skifte navn 
fra Telemark Turistforening til DNT Telemark. 
I en periode må man regne med å se begge 
navnene i bruk. Det arbeides med å endre 
brosjyrer, kart og merking i skog og på hytter. 
Dette vil imidlertid ta noe tid før 
navneendringen er gjennomført hele veien

Høsten står for døren, skog og mark ligger 
klare og venter på turfolket. Ut på tur, aldri sur!
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Kaj Eggesvik

LEDEREN HAR ORDET 

Styreleder DNT Telemark
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Tekst: Turid Homme, foto: Rine Grinilia

Ved siste semester på bachelor i turisme og 
ledelse ved Høgskolen i Sørøst-Norge, 
avdeling Bø, stod valget mellom å skrive 
bacheloroppgave eller ha praksis ved relevant 
bedrift eller organisasjon. For meg var valget 
enkelt; praksis. Siden jeg er en jente som er 
glad i å gå tur, så var det naturlig for meg å 
velge en retning som koblet turisme til 
friluftsliv. 

Jeg sendte en forespørsel til DNT Telemark 
høsten 2016 om de hadde kapasitet til å 
motta en praksisstudent. Spenningen var stor 
da jeg trykket «send» - ville de ta imot en 
student fra reiselivslinja? Jeg fikk raskt en 
hyggelig e-post tilbake, og etter et møte med 
øverste hold i DNT Telemark fikk jeg et JA! Jeg 
vil nå gi et kort innblikk i hva praksisperioden 
gikk ut på og resulterte i.

Grunnet økt turiststrøm til Gaustatoppen, var 
det hos DNT Telemark et behov for innspill til 
hvordan takle disse hordene med vandrere, 
og dette ble mitt fordypningstema. Rapporten 
ble skrevet for å besvare problemstillingen: 
Hvordan sikre bærekraftig og trygg ferdsel 
på Gaustatoppen og samtidig sikre den gode 
opplevelsen for de besøkende? I startfasen var 
egen oppfatning at det må utvikles mange 
ulike stier for å komme til topps av 

Gaustatoppen for å spre ferdselen. På den 
måten blir det færre spor på hver sti, og 
vandrerne slipper å gå i kø. Det lå i tankene 
at stiene må merkes tydelig, og det må være 
informasjonstavler, eventuelt bemannet 
informasjon ved parkeringen. Etter min 
samtale med prosjektansvarlig for «Dale – 
Bitringsnatten», Håvard Lurås, viste det seg at 
de allerede har tenkt på disse punktene. De 
har utviklet plan for stimerking, skyttelbuss, 
parkering, informasjon og kanskje guiding. 
Dette er i tråd med å utvikle Gaustatoppen 
på en bærekraftig måte som også bidrar til å 
skape trygg ferdsel og en god opplevelse. De 
samarbeider også med DNT Telemark i dette 
prosjektet.

En spørreundersøkelse blant besøkende på 
Gaustatoppen Turisthytte i påska 2017, viste 
at disse er opptatt av å ta vare på miljøet, de 
føler seg trygge med en bemannet hytte på 
toppen og setter pris på at vertskapet har 
kunnskap om fjellet. Det var i planene å anbe-
fale at Gaustahytta skal være helårsåpen, noe 
DNT Telemark allerede jobber med, og det er 
ansatt en ny daglig leder på helårsbasis. Selv 
om hytta ikke er åpen for allmennheten hele 
året, skal det holdes arrangementer i sesongen 
de holder stengt, for best mulig opplevelse for 
de besøkende.

EN BÆREKRAFTIG FRAMTID 
FOR GAUSTATOPPEN
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Tekst og foto: Elisabeth Fredriksen

I august åpna de første kysstiene på Bjørkøya. 
DNT Telemark er prosjektansvarlig for 
Kyststiprosjektet i Langesundsfjorden, der 
målet er å få etablert standariserte kysstier 
på alle øyene i fjorden som har fergeanløp. 
Bjørkøya og Sandøya er valgt ut som pilotøyer 
i første omgang. 

Stiene på Bjørkøya ble åpnet med et vellykket 
familiearrangement, der ordføreren klippet 
snorene. Det er etablert to rundløyper på 
Bjørkøya, der den ene løypa passer fint for bar-
nevogn og rullestol. Øyene i fjorden er fortsatt 

Kommunen satser stort på reiselivet på Rjukan, 
og det viser seg at det er nå DNT må stikke seg 
frem og benytte seg av den økte populariteten 
av Gaustatoppen. DNT jobber kontinuerlig 
med medlemsrekruttering i Norge. I følge 
Reiselivsmeldingen er det flere og flere 
reisende som arbeider frivillig og søker 
kontakt med naturen. 

Ved at DNT Telemark stadig fortsetter med å 
markedsføre seg og gjøre seg synlige, vil flere 
og flere få øynene opp for frivillig arbeid, som 
vil skape rekruttering. Slik vil DNT klare å 
opprettholde sin status i det voksende 
reiselivsmarkedet. Ikke ved å skape mest mulig 
inntekt, men ved å skape mest mulig 
medlemmer, og på den måten fortsette med 
sitt arbeid med å fremme et enkelt, aktivt, 
allsidig og miljøvennlig friluftsliv. I den 
voksende materialistiske overfloden er dette 
noe menneskene kommer til å søke tilbake 
til. Ved at flere blir medlemmer vil det bidra 
til å skape bærekraftig og trygg ferdsel til 
Gaustatoppen, fordi organisasjonen sprer sine 
grunnverdier om å ta vare på miljøet og 
opprettholde sporløs ferdsel. 

Fra undersøkelsen var det interessant å se 
at det var viktigere for DNT-medlemmer at 
Gaustahytta blir miljøsertifisert enn for de 

som ikke er medlemmer. Dette kan komme av 
at DNT sprer kunnskap og holdninger når det 
gjelder å ta vare på miljøet, blant annet 
gjennom miljøsertifisering. 

For å minimere sjansen for å måtte gå til topps 
i kø kan det lages en oversikt over når det er 
flest som bestiger toppen, på den måten kan 
man velge om man vil gå på den tiden av døg-
net hvor det er minst sannsynlig å gå sammen 
med mange andre, eller ikke. Miljøsertifi-
sering er et kvalitetsstempel som stadig blir 
mer utbredt, og flere og flere synes at dette er 
viktig. Det vil være en fordel for Gaustatoppen 
Turisthytte å få en slik sertifisering. Ferdselen 
til Gaustatoppen har ikke vist noen tegn til 
nedgang, snarere tvert imot. Dersom det blir 
et stort problem i fremtiden, vil det også være 
en mulighet å vurdere å lage ferdselsbegrens-
ninger som kan la seg gjøre etter Frilufts-
loven §§ 15 og 16. Allemannsretten skal ikke 
brytes ved å nekte eller ta betalt for ferdsel, så 
ferdselsbegrensninger på Gaustatoppen bør 
heller skje ved å oppmuntre vandrerne til å 
benytte andre stier, spre ferdselen.

En stor takk til ansatte og frivillige ved DNT 
Telemark, og ikke minst Håvard Lurås som har 
hjulpet meg med å fullføre min bachelor!

ØYHOPPING PÅ NYE KYSTSTIER
lite oppdaget og man håper at man gjennom å 
få etablert fine kyststier kan få flere folk til å ta 
turen til den flotte skjærgården vår. 
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Vår butikk har åpent: Mandag til fredag 10.00–16.00                        Torsdager 10.00–18.00    Lørdager 10.00–14.00

Utstyr for høsten
Høsten er her og med det er det også tid for å pakke seg inn i deilig, praktisk og stilig turtøy!
I butikken vår på tursenteret i Nedre Hjellegate 2 finner du mange flotte nyheter. 

Her viser Odin og Katrine fram noen av høstfavorittene. Se listene for antrekk og priser.

Odins antrekk:

T-cap lue fra DNT
Medlemspris: 249,-
Veil: 299,-

Jakke fra Norrøna
Medlemspris: 1699,- 
Veil: 1999,-

Monsen-trøye
Medlemspris: 679,-
Veil: 799,-

Bukse fra Bergans
Medlemspris: 999,-
Veil: 1200,-

Sekk fra Osprey
Medlemspris: 1100,-
Veil: 1300,-

Katrines antrekk:

Pannebånd fra Norrøna
Medlemspris: 199,-
Veil: 249,-

Fleecejakke fra Bergans
Medlemspris: 725,-
Veil: 850,-

Jakke fra Norrøna
Medlemspris: 2099,-
Veil: 2499,-

Bukse fra Norrøna
Medlemspris: 1599,-
Veil: 1899,-

Sekk fra Osprey
Medlemspris: 1020,-
Veil: 1200,-
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Vår butikk har åpent: Mandag til fredag 10.00–16.00                        Torsdager 10.00–18.00    Lørdager 10.00–14.00

Vi er størst på kart i Telemark! 
Vi har mange lokalproduserte kart, turkart og den plastbelagte topografiske Norges-serien.
Under ser du våre tre nyeste kart; Skien Øst Siljan, Siljan Nord og Hardangervidda Øst.

Aclima Marius-trøye
Medlemspris: 849,-
Veil: 999,-

Basisfot gnagsårsokk
Medlemspris: 185,-
Veil: 220,-

Ticket to the Moon-hengekøye
Medlemspris: 415,-
Veil: 490,-

DNT-lakenpose
Medlemspris: 699,-
Veil: 850,-

DNT-lua
Medlemspris: 249,-
Veil: 299,-

Helsport vindsekk
Medlemspris: 890,-
Veil: 1050,-

Eagle popcornkjele
Medlemspris: 388,-
Veil: 449,-

Lokalproduserte kart fra
Medl: 129,-
Veil: 149,-
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DNT OG REISELIVSNÆRINGEN

Tekst: Elisabeth Fleseland

Aktiv ferie, natur og vandring i Norge blir 
stadig mer populært blant turister. De mest 
populære søkene på Visit Norways nettsider er 
nettopp «nordlys», «fjorder» og 
«vandring». Destinasjonsselskaper utnytter 
naturens popularitet i sin markedsføring, og 
fremmer flere fyrtårn som Prekestolen, 
Trolltunga, Besseggen og Gaustatoppen. 
Stiene opp til disse punktene merkes av, som 
VisitNorway selv påpeker, 
friluftslivsorganisasjonen Den Norske 
Turistforeningen. Det merkes over 
20 000 km. stier, og driftes 520 hytter av 
DNTs foreninger, hvor mye skjer på dugnad. 
Likefullt er DNT en friluftslivsorganisasjon, og 
forbindes for det meste kun med nettopp dette. 
Rapporten, skrevet av Elisabeth Fleseland, 
belyser viktigheten av DNTs drift for 
reiselivsnæringen, både historisk og i dag. 

Både før og nå har DNT en sterk rolle i 
reiselivsnæringen. Som økoturismens far 
i Norge har DNT hevdet seg sterkt i norsk 
reiseliv. De har vunnet priser for forvaltning 
og tilrettelegging siden organisasjonen først 
ble opprettet i 1868, og vinner den dag i dag 
fortsatt reiselivspriser. I januar 2017 vant DNT 
Årets Reiselivsmarkedsfører 2016.

I rapporten kan dere lese om viktigheten av 
DNTs tilbud for vandrerne, både med hyttene 
og turstiene. Dere kan også lese om hvordan 
DNTs hytter og stier stiller seg som viktige 
attraksjoner på Hardangervidda i Telemark, 
og hvordan vi ser at å drifte stier uten hytter og 
visa versa ikke er levedyktig. Oppsummert kan 
en se at det er store verdier i spill på bakgrunn 
av DNTs drift, både direkte effekter og 
indirekte da vandreturister gir verdiskaping til 
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ikke bare DNTs egne hytter, men også til andre 
bransjer som servering, transport, 
dagligvarehandel mm. 

DNT tilrettelegger og forvalter store områder i 
Norge som tiltrekker en stadig økende 
kundegruppe. Trender viser at vandrere er 
betalingsvillige, og mer fornøyde, hvis 
kulturlandskapet de besøker har beholdt sin 

FRILUFTSLIV FOR 
UTVIKLINGSHEMMEDE

Tekst: Dag-Øyvind Olsen Djuvik

DNT har de siste årene satset på turer for 
utviklingshemmede med stor suksess i flere 
lokalforeninger rundt om i landet. 
DNT Telemark har fått fler forespørsler om 
ikke også vi kan starte opp. Nå tar vi endelig 
sats. 

Vi ønsker fra høsten av å gi et godt turtilbud 
til utviklingshemmede og deres familier.  Vi 
starter opp med ettermiddagsturer annenhver 
uke, og med overnattingstur i løpet av høsten. 
Det vil bli faste og lett tilgjengelige 
oppmøteplasser i Porsgrunn og Skien. Fokuset 
vil bli på det sosiale, med naturen og Friluftsli-
vet som ramme. 

For å gjøre terskelen og informasjonsflyten 
letter er det utviklet egen App for turgruppen. 
Denne heter FTU.  Her er turene beskrevet og 
man har kjekke snakkeark som man kan bruke.

Eirik Dahl, prosjektledere for Friluftsliv og 
utviklingshemmede, er svært glad for at det nå 
etableres en turgrupper her i Grenland. Vi vet 
også at mange savner, og trenger et slik tilbud. 

Ønsker du å vite mer, eller har lyst til å bidra?  
Ta kontakt med oss!

Turprogram for høsten:

24. august : Heistad, Frankestranda
7. september: Skien Fritidspark
21. september: Heistad, Frankestranda
05. oktober: Skien Fritidspark
19. oktober: Heistad, Frankestranda
02. november: Skien Fritidspark
16. november: Heistad, Frankestranda
30. november: Skien Fritidspark
12. desember: Heistad, Frankestranda

Turene er fra kl. 18-20.

identitet og integritet, og ikke har blitt ødelagt 
av stor-kommersialisering. Det er derfor viktig 
at næringen aksepterer DNT som en stor aktør 
innenfor økoturismen og den naturbaserte 
turismen slik at det i fremtiden kan arbeides 
sammen mot et bærekraftig naturbasert 
reiseliv i Norge, som kan bli satt pris på av de 
nye generasjonene som kommer.  
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0 VIKING CHALLENGE

Tekst og foto: Rine Grinilia

Team DNT Telemark, bestående av 7 spreke 
damer og 1 veldig sprek mann, stilte til start 
til det som vel kan sies å være et av Norges 
tøffeste motbakkeløp, nemlig Viking
Challenge. Vi gjennomførte lang løype fra 
Rjukan til Gaustatoppen, på 11 km og hele 
1 500 høydemeter. Terrenget er variert, med 
skog, myr og mye stein. Likevel er det 
vakkert – og med sol fra skyfri himmel og 
deilige varmegrader kunne det ikke blitt 
stort bedre denne lørdagen i juni.

Vi stod klare ved startstreken med nervøse 
smil om munnen og prøvde så godt det lot 
seg gjøre å gire hverandre opp, før 
startskuddet gikk, og vi plutselig var i gang. 
Vi løp, og gikk og løp igjen. I timevis. Men 
vi holdt motet oppe, alle som én. For dette 
skulle vi klare! Vi skulle jo opp til toppen – 
til nystekte vafler og iskald drikke på 
Gaustatoppen Turisthytte. Det var i fokus. 

Vi startet først med en sjarmørrunde på 
Rjukan stadion, 400 meter med fjærlette 
løpesteg – alt føltes så innmari bra. Det tok 
brått slutt på gleden, da en plutselig innser 
at en skal klatre opp en li som selv den 

tøffeste fjellgeit takker pent nei til. For hva 
skjedde med det å bare ta seg «ei lita 
løperunde» i skogen, på flatene, på 
steder hvor du ikke må kjenne på følelsen av 
svimmelhet på grunn av tynn luft og 
høydeskrekk? Det er konkurranseinstinktet 
som slår inn, det er ønsket om 
mestringsfølelse– det er å nå nye mål og 
bevise for seg selv og andre at man kan få til 
alt! For det kan jeg bekrefte; når du står på 
Gaustatoppen og har fullført Viking 
Challenge, da føler du deg rimelig «high on 
the pear»!

Raskest opp, og som dermed gikk av med 
hele seieren var Torstein Tengsareid, med 
tiden 1 time og 35 minutter. Da vi andre 
passerte målstreken, var det en liten stund 
etter Torstein, men det må da være innafor. 

Så stod vi på toppen da, med skjelvende 
knær og tung pust – vi hadde klart det! Som 
om ikke det var nok så var all smerte glemt 
på rekordtid! Det smakte hinsides digg med 
vaffel og iskald brus! Er det én ting jeg er 
helt sikkert på, er det at vi er klare for 
Viking Challenge 2018! Er du?
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1PÅ NYE STIER I LUNDSDALEN

Tekst og foto: Odin Langslet

I sommer har det vært hektisk aktivitet i 
Lundsdalen. Det 3-årige samarbeids-
prosjektet mellom NAV Skien og DNT 
Telemark har resultert i nye stier i 
Lundsdalen, et bynært skogsområde i 
nordre bydel. Prosjektet har som målsetning 
å aktivisere arbeidsledige ungdommer med 
rydding, merking og vedlikehold av stier. 

Denne gangen har det også blitt ryddet helt 
nye stier i området, slik at valgmulighetene 
for fine turer har blitt enda større. 2 dager 
i uka har 4-6 ungdommer tatt grensaks, 
håndsag, krafse og spett i bruk for å gjøre 
området enda lettere tilgjengelig. Nå er det 
siste finish som gjenstår med god skilting 
etter kjent DNT-standard. 

Til sammen er det snakk om 8 - 10 km med 
stier på kryss og tvers som er blitt 
oppgradert og tilrettelagt. I neste omgang 
kan det bli snakk om å knytte dette 
stinettet sammen med turveien som går 
videre på gamle Siljanvei opp mot 
Gunnborgdalen. Da blir det 
sammenhengende turmulighet helt til 
Blåfjell -og enda lenger for de som har 
sjumilsstøvler og god tid.

Siste del av prosjektperioden har blitt brukt 
til å lage nye gangbaner over myra sør for 
Limitjenn. Og det er ikke fritt for at det har 
blitt noen myggstikk i kampens hete. 
Myggen har nemlig svermet tett og har gjort 
så godt den har kunnet for å gjøre livet 
ubehagelig for ungdommene. Dette til tross 
har det vært både godt frammøte og god 
arbeidsinnsats, som selvsagt vil bli nevnt når 
det skrives attest etter praksisperioden. Så 
får vi håpe det gir et positivt bidrag til en ny 
start i arbeidslivet eller til videre utdanning. 
Også i 3 andre områder har det vært 
arbeidsgrupper i gang. I Kragerø har det 
særlig blitt jobbet i området Sannidal/
Fikjebakke, på Notodden i området 

Tinnegrend, videre Folkestien langs 
Heddalselva og på Lifjell og sist, men ikke 
minst har Kjærlighetsstien på Gvarv 
gjennomgått en betydelig oppgradering. Det 
vil si at det alt i alt er litt mer enn 20 
ungdommer som har bidratt til bedre 
folkehelse i Telemark i år. Det står det 
respekt av!



1
2 TI-TOPPER’N TINN

Tekst og foto: Hanne Lien

Kjentfolk har tidligere omtalt Ti-topper’n Tinn 
som startet som et HMS-tiltak for ansatte ved 
et sykehjem i 2011. Det ble etter hvert et 
behov for at dette skulle være offentlig 
tilgjengelig for innbyggere, hyttefolk og 
turister. 

Det lokale turlag forsøkte å kopiere 
Ti-topper’n Grenland sitt konsept med 
registrering på nett og postkasser med bøker 
på alle toppene. Formalitetene med 
grunneieravtaler og merking måtte også være 
på plass og dette viste seg å bli en vanskelig 
oppgave for et lite turlag med få ildsjeler. 
Det var også en klar tilbakemelding at 
registrering på en nettside ville være uaktuelt 
for noen. Det første HMS-tiltaket hadde 
benyttet turbeskrivelser, klippekort og klyper, 
og det var stor stas å måtte ha med 
klippekortet på tur og samle 10 klipp i løpet av 
sesongen. 

Tinn kommune har mange spektakulære 
topper, de fleste med utsikt til Gaustatoppen 
og/eller Tinnsjøen. På VisitRjukan og andre 
reiselivsaktører var det stadig etterspørsel 
etter turopplegg, og kommuneansatte savnet 
Ti-topper’n som stoppet opp etter to år. 

I 2015 tok DNT-Telemark og VisitRjukan 
initiativ til å starte et merkeprosjekt for 
merking og registrering av turløyper i Tinn. 
Med et nytt styre i turlaget, blanke ark og ny 
energi, åpnet det seg en mulighet for et nytt 
forsøk på å få i gang Ti-topper’n Tinn.

Tidligere Ti-topper’n-deltakere var klare på 
at de ville ha klippekort! "Det er ikke aktuelt å 
registrere seg på en nettside for å gå på tur”. 
En ny plan måtte klekkes ut, og sommeren har 
vist at det ble en suksess. 

Både VisitRjukan og Sandviken Camping i 
Austbygde ble samarbeidspartnere. Dermed 
var det plutselig et utsalgssted for klippekort 
både på Rjukan og i Austbygde. Med både 
innbyggere og turister innom til stadighet, ble 
dette et vinn-vinn-prosjekt. Nå hadde også 
VisitRjukan og campingplassen et nytt tilbud 
til sine gjester. De bruker årets løypekart over 
turstier i Tinn til å fortelle deltakerne hvordan 
de finner frem. På løypekartet er det et bredt 
spekter av turer i forskjellig vanskelighetsgrad. 
Noen  går til topper, mens andre er tilpasset 
barn og de som ønsker kortere turer. Ti-
topper'n har derfor forskjellige kategorier. 
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På alle topper henger en rød klype og et grønt 
skilt, merket med Ti-topper’n. På stier som ikke 
er topper, henger klypene et vilkårlig sted ca. 
midtveis. På facebooksiden, Ti-topper’n Tinn, 
er det laget et bildealbum som viser hvor 
klypene henger, i tillegg til bilder av hvordan 
det ser ut rundt i området og generell omtale 
av stiene. Det er også bilder fra løypekartet. 
Facebooksiden har over 700 likes og et stykke 
ut i juli er det solgt 500 klippekort. 

Voksne kan kjøpe klippekortet for 50kr, mens 
barn deltar gratis. Inntekten for klippekortet 
dekker trykking på et lokalt trykkeri og premier 

for deltakelse. Alle barn får premie og de som 
deltar på 10 topper eller 10 turer deltar i 
trekning av gavekort i sportsbutikk på 
henholdsvis 1000kr og 500kr.

Tilbakemeldingene er mange og flotte. 
Forhåpentlig har Ti-topper’n Tinn har vært en 
suksess som har 
kommet for å bli. Nå som kruttet er funnet opp, 
er det et veldig enkelt konsept å videreføre, 
takket være et godt samarbeid mellom Tinn 
& Rjukan Turlag, VisitRjukan og Sandviken 
Camping.

VANNSCOOTERE OG 
TRIVSEL PÅ SJØEN?

Tekst: Jon Atle Holmberg

Telemarkssommeren byr på strandliv, bading 
og padling i en fantastisk skjærgård. Men i år 
ble lyden av bølgeskvulp og måkeskrik  
overdøvet av brølet fra vannscootere i høy fart 
tett innpå land.

Til tross for advarsler fra natur- og 
friluftslivsorganisasjonene og mange 
kommuner, fjernet regjeringen i vår forbudet 
mot vannscooterkjøring nærmere enn 400 
meter fra land på sjøen og 500 meter i 
innsjøer. Disse frisonene var etablert for å ta 
vare på sårbar sjøfugl og folks 
naturopplevelser, sikkerhet og trivsel langs 
kysten.
Personlig trodde jeg dette ville løses relativt 
greit, da de fleste som kjører vannscooter er 
fornuftige mennesker som setter egen og 
andres sikkerhet i førersetet. Men så er ikke 
tilfelle fikk jeg oppleve ved selvsyn sist helg i 
Eidangerfjorden, det finnes personer som ikke 
tar hensyn. Sommerens skrekkopplevelser er 
følgende: Familiefar koser seg med øl til 
maten, før han tar med seg en boks øl på 
vannscooteren og tar seg en ettermiddagstur i 

god fart. Vill lek rett utenfor brygge med flere 
båter og badende barn, sjåfør var urutinert og 
lite retningsstabil ved treff av bølger. Bare flaks 
at den karen ikke mistet kontroll og gikk rett i 
brygga. 

Barn langt under lovlig alder suser forbi 
med vannscooteren som barnevakt. 40 – 50 
knop inn Eidangerfjorden i nattemørket uten 
lanterner eller annen form for lys. Hva skjer om 
de treffer bøye, fiskeredskap eller i verste fall et 
menneske? Jeg er selv svært glad i vannsport 
og motor. Jeg har tilbragt alle mine somre 
med båtliv og lek langs Telemarkskysten fra 
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påske til høst. Jeg syntes det er fantastisk moro 
å kjøre fort med båt og vannscooter, mestre 
bølger og vær. Men jeg gjør det ikke uten en 
naturlig 
sikkerhetsvurdering og setter ikke andres 
sikkerhet på spill.

Vannscootere brukes på en helt annen måte 
enn motorbåter, gjerne med høy fart og 
krappe svinger. Regjeringens frislipp 
kombinert med inkompetanse og 
tankeløshet, vil bety økt støy, et høyere 
konfliktnivå og flere ulykker på sjøen. Men flere 
av punktene jeg trekker frem gjelder 
naturligvis også for båtførere. Det handler 
mest om å tilegne seg kunnskap og etablere 
en kultur for å ferdes trygt og hensynsfullt på 
vannet.

For DNT er det viktig å ta vare på trivselen 
langs kysten og ved norske innsjøer. Nå er 
det opp til kommunene å lage lokale regler 
for vannscooterkjøringen. I Telemark er man 
heldigvis allerede i gang. DNT oppfordrer alle 
kommuner der det er relevant til raskt å få på 
plass lokale forskrifter. Det trengs hvis det 
fortsatt skal være trygt og trivelig å nyte den 
norske sommeren langs kysten og ved norske 
innsjøer.

I tillegg vil jeg for egen regning oppfordre 
vannscootermiljøer til å etablere en kultur 
med sterkt fokus på oppførsel og med en 
streng selvjustis, for sikker og skånsom ferdsel. 
Dette har mc- og snøscootermiljøer lykkes 
godt med, jeg er helt sikker på av vannscooter 
folket klare det samme.

Tekst og foto: Jon Ingebretsen

Du sit i den varme solveggen utanfor Venelibui 
ein fin sommardag saman med gode 
turkameratar, og ser auren vakar i Venelitjønni 
og soli gyller i furukronene bortpå åskammen. 
Da tenker du lukkelege tankar om livet og 
tilveret, og det å vera på tur i naturen og kunne 
gå trygt på gode stiar som er skilta og merkte 
slik at det er greitt å finne fram.

Så ser du på plakaten på buveggen at mange 
firma og stiftingar mv. må ha støtta dette 
tiltaket i Veneli turområde som du er i, tru-
leg fordi dei synest det er bra og nyttig. Og 
kven har dei støtta? Er det meg og alle andre 
turgåarar, tenker du? Ja, indirekte har dei det, 
fordi dei har gjort Kviteseid Turlag, som og har 
lagt ned stor dugnadsinnsats, i stand til denne 

VELKOMEN PÅ STIANE OG 
TURANE TIL KVITESEID TURLAG
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kjærkomne tilrettelegginga, slik at du og alle 
andre kan kome seg lettvindt og trygt på tur.

Så kastar du blikket mot Venelifjell som ligg 
bada i sol, og tenker at der skulle eg vore. 
Det er bratt opp dit, men du har høyrd andre 
fortelje at det er grei sti til toppen, som i tillegg 
er sikra med taug på dei vanskelegaste 
stadene. Og så skal det vera så vakker og vid 
utsikt der oppe.

Når du kjem heimatt får du lyst på ein noko 
lengre og meir utfordrande tur etter nokre 
dagar, fordi du kjenner at dette gjer godt for 
deg, og helsa og kroppen din. På flotte kart ved 
parkeringsplassar i Vrådal sentrum og på Heia 
ser du at det er skilta og merka tursti til Austre 
Roholtsfjell. Derfor kan du legge trygt i veg til 
toppen av dette minialpine fjellet.

Nokon har også fortalt deg at det er lange og 
kortare merkte og skilta turstiar i Brokefjell og 
Heivatnområdet med parkering og 
utgangspunkt ved Granlien eller ved Kvitsund 
Gymnas. Desse vil du prøve deg på som neste 
tur når Roholtsfjell er unnagjort. For nå kjen-
ner du verkeleg at desse turane gjer godt for 
deg , for arbeidslysta og overskotet ditt. Og i 
tillegg blir du så glad i naturen og 
opplevingane den gjev deg.

Du har og blitt fortald at Kviteseid Turlag har 
merka to toppturar i Fjågesund, til Næring og 
Ånås. Begge med god parkering og 
kartinformasjon ved utgangspunkta, som er 
ved Knarrbua på Fjågesundheia og ved 
Fjågesund grendehus. Du gler deg til å kome 
på begge desse toppane og nyte utsiktan.

Men plutseleg kjenner du lysta til å ta med 
deg andre på tur for å dele turgleda med 
desse som ikkje er så spreke som deg.  Men 
kor skal me dra på tur da, tenker du. Jau, du 
veit at turlaget har lagt til rette ein natur- og 
kultursti, delvis universelt utforma, på Fossøy i 
Vrådal, der det kan passe med korte og enkle 
koseturar. Om det fins rørslehemma rulle-
stolbrukarar blant venene dine, kan du om du 
vil, starte turen i sentrum og kome heilt ut på 

Fossøy med rullestolen, med mange opplevin-
gar undervegs. Men dette er det kanskje best 
å vente med til gang- og sykkelvegen mellom 
sentrum og Straumsnes er ferdig.

Etter kvart kjenner du lysta til å kome på tur 
til nye, ukjente og spennande stader, der det 
kanskje ikkje er tilrettelagt med merkte stiar, 
gjerne saman med nye turvener og turleiar.
Og så fiunn du ut at Kviteseid Turlag har 
mange tilbod med korte og lengre fellesturar 
gjennom heile sesongen. Turtilboda er for alle 
aldrar frå Barnas Turlag sine bæremeis- og 
trilleturar til Aktiv i 100-turane helst for dei 
noko eldre som til vanleg ikkje vil gå så langt. 
Og så dei i det store mellomsjiktet aldersmes-
sig som ønsker noko lengre fellesturar, gjerne 
til turmål også utanfor eigen kommune.

Nå har du funne ut at Kviteseid Turlag sitt 
føremål er å legge forholda til rette slik at folk 
flest skal kunne kome seg på tur på ein enkel 
og grei måte, for helsa og trivselen, 
naturopplevinga og turgleda og dei sosiale 
verdiane si skuld.

Velkomen på tur!
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Tekst og foto: Kjell Peder Haugene

En gråhvit røyk danser ut av teltpipene og flyter 
sammen med tåkehavet over oss. Det dufter 
nystekt kjøtt fra grillen, svakt søtlig nygrønt løv 
fra skogen, mens fra myra kjennes den litt bitre 
eimen av mose som råtner. Stillheten har 
strøket det lille tjernet, et sted sørpå 
Gautefallheia, blankt som et sølvfat. Vi er på 
Canvas Hotel – verdens første sykkelhotell.

Knapt noe sted i Telemark har de siste 10 
årene fått opparbeidet flere merkede 
turløyper enn nettopp Gautefallheia. Først 
startet Gautefall turlag opp med en 
systematisk merking av både gamle og nye 
stier, og fra 2010 og framover har 
initiativtakerne bak verdens første sykkelhotell 
tilrettelagt kilometervis med sykkeltraséer. Til 
sammen er det bortimot 200 kilometer med 
merkede løyper, hvorav halvparten på hver av 
organisasjonene. Første helga i juni møttes 

Gautefall turlags travere, de rullende 
sykkelrytterne, ute i «villmarka», et sted mellom 
Gautefall og Felle.

Naturen er sprengfull av livskraft denne 
junidagen. Sevja stiger i trær og busker og 
hormonene bruser i hver en fuglekropp. 
Summingen fra et 40-talls turglade 
mennesker setter også sitt preg på dagen. 
Gautefall turlag har engasjert grunneier og 
medeier i Canvas Hotel, nissedølen Per Kveim, 
til å lede turgjengen fra Mjåvatn på myke stier i 
furuskogen til Austre Breivatn, forbi fiskerike 
Berghyl og videre på klopper og sti mot 
Stigtjønna. Heretter ønsker vertskapet på 
sykkelhotellet at adressa skal være mest mulig 
ukjent, slik at nysgjerrige turgåere ikke skal 
tråkke ned leiren som ligger som et 
Soria Moria slott ute på en langstrakt odde i et 
idyllisk skogstjern.

Jan Fasting har 35 års erfaring som friluftsguide og vet hva som kreves av vertskap og gjester for å få til de 
gode møtene og opplevelsene, her ved brua over til odden hvor Canvas Hotel ligger, - verdens første 
sykkelhotell.
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«Nåde den som tråkker utenfor klopper eller 
bart berg. Da kan du glemme lunsjen», sier 
hotellsjefen Jan Fasting med en smil, men i 
fullt alvor, i det vi ankommer. «Hvis folk tråkker 
rundt på lyng og myr, blir det et gjørmehøl 
uten like, og hvem vil vel synes at det er en 
hyggelig omgivelse å bo i», forklarer Fasting, 
mens vi tripper forsiktig inn i leiren hvor 11 
mongolske nomadetelt med plass til to 
personer i hver, et stort mattelt med plass til 
30, badstutelt og et eget sykkelverkstedtelt 
står spredt plassert utover odden. Ei fint anlagt 
brygge med badekar ligger og venter på å bli 
inntatt av de boende gjestene som akkurat nå 
er ute på sykkeltur i heia mens vi får servert 
lunsj. Ja, ikke akkurat servert, men vi steker 
selv noen saftige hamburgere som er lagd 
av nykvernet, førsteklasses kjøtt fra Jens Eide 
slakteri i Lillesand på de store gassgrillene. Det 
sendes rundt den ene bollen etter den andre 
med oppskåret tomater, løk, salat, sopp, 
grovbrødskiver, hjemmelaget chutney og alt 
deilig tilbehør. Tenk deg, – midt ute i villmarka 
– og en slik servering! Den som vil ha 
mineralvann, øl eller vin kan bare betale ekstra 

40 turgåere var litt i overkant av hva Canvas Hotel kunne klare å ta imot på en gang, men alle ble mette og 
fornøyde på en annerledes naturopplevelse.

For å redusere faren for at naturen blir kjørt i stykker 
av sykkelhjul er det anlagt kilometervis med klopper 
på bløte partier.
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Utfordringene har vært mange med flere 
kilometer fra butikk, men responsen har vært 
eventyrlig, både fra inn- og utland. Etter seks 
magre år med røde tall ligger dette året an til å 
bli det første med overskudd. Oppslag i aviser, 
tidsskrifter og sykkelblader verden rundt, fra 
britiske Financial Times og amerikanske Wall 
Street Journal, til VG, Dagbladet og lokale 
aviser bidrar til å gjøre hotellet og opplegget 
rundt kjent. Til og med popgruppa A-ha valgte 
Canvas som lokasjon for sin siste musikkvideo.

Etter et par timer i leieren er det tid for å ta 
fatt på den 10 kilometer lange hjemveien. På 
nytt oppleves harmoniske naturscener langs 
de mange tjern og elvestryk, og sannelig letter 
tåka noen meter, så vi får et bedre inntrykk av 
omgivelsene. Underveis får vi høre om
gamle bosettinger, og passerer ei morken hytte 
som visstnok forfatteren Gabriel Scott skulle ha 
hatt som skrivestue en gang i forrige 
århundre. Vi nyter hvert steg hele veien hjem, 
der den urbane hverdagen innhenter oss.

på den trådløse terminalen. Neida, her 
mangler ingen ting. Alt nytes med en ekstra 
ærbødighet.

Den erfarne friluftsmannen Jan Fasting 
forteller at de ville lage noe som ingen andre 
hadde. Med 12 års bakgrunn som 
sikkerhets- og ruteansvarlig for «71 grader 
nord», har arendalitten de sju siste årene lagt 
sin elsk på naturen inne på Gautefallheia. 
«Dette er kanskje Europas beste sykkelterreng. 
Her er tørre svaberg med gunstige vinkler, 
rikelig rent vann, et nettverk av stier og 
løyper, spektakulære hengebruer og 
utsiktspunkt. Vi ønsker å dele de gode 
samtalene rundt bålet og på fottur. Tanken 
påvirkes av hodets plassering, men også av 
fokus og fravær av konkurrerende stimuli. På 
Canvas Hotel er «multitasking» svært uvanlig», 
forteller Fasting, og legger til visdomsordene 
fra forfatteren George Bernard Shaw: «Du 
slutter ikke å leke fordi du blir gammel, du blir 
gammel fordi du slutter å leke».

Svaberga mellom Gautefall, Heimdal og Felle er kanskje Europas beste terrengsyklingsterreng. Her er 
turleder Per Kveim, i gul jakke midt på bildet, sammen med turgåere og terrengsyklister nær Canvas Hotel.
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Tekst: Mikel Gonsholt, foto: Stig Aspenes

Vi tok en prat med Ti-topper'n grunnlegger, 
Roger Gundersen om hvordan det står til med 
det populære prosjketet så langt. 

Han kan fortelle at det denne sesongen har 
vært veldig bra. "Vardås på kyststien i Bamble 
har vært en stor suksess, selv om denne ligger 
et godt stykke unna for de fleste. Økningen av 
turfolk har vært påfallende. Både 
Lisbetstranda velforeningen og Trosby Super’n 
som begge ligger langs løypa, har merket 
dette på en positiv måte", forteller han. 

Videre legger han til at tross en god sesong, 
har det vært noen  utfordringer med parkering 
på Kleven, et av utgangspunktene til Blåfjell. 
"Denne lille plassen holder ikke lenger for 
”titopptrafikk”, så den måtte fjernes som 
parkering et stykke ut i sesongen. Dessverre 
er noen lite hensynsfulle og parkerer hvor det 
måtte passe ut over det som er avgrenset til 
parkering, noe som medfører naturlige 
reaksjoner og utfordringer for oss" sier Roger 
noe oppgitt. Heldigvis løser det seg på Kleven 
med ny parkering i løpet av høsten, men han 
bemerker at det er  Solvika som skal bli tatt i 
bruk som hovedutgangspunkt for turer i 
Blåfjellområdet. "Dette er et naturlig førstevalg 
når man skal til Blåfjell. Det gir rett og slett en 
finere tur å gå fra Solvika”, sier han. 

”Det er nesten en tradisjon at Piggen utmerker 
seg som den mest besøkte toppen", forteller 
han. Og slik er det også i år. Deretter følger 
Kjerkeåsen, Fantekjerringkollen og Valås. 
"Disse fire går igjen som våre mest populære 
topper år etter år". Han forklarer at 
fellesnevneren for disse er at de er 
”barnetopper”, altså gode familievennlige 
turer. "Det er litt moro med Piggen forresten, 
den har alltid vært vår mest ”utskjelte” topp, da 
mest p.g.a manglende toppfølelse og utsikt, 
men er allikevel den toppen alle skal på”, 
smiler Roger.

Vi lurer på om det er noen topper som ikke har 
hatt like mye besøk, men som likevel kan anbe-
fales? Gundersen svarer at han personlig liker 
Sandseterfjellet i Melum svært godt. "Dette er 
et området som ligger et stykke utenfor 
bykjernen, og de andre toppene, så det er 
forståelig at den ikke har så mye besøk, men 
denne er særegen på flere måter, og fortjener 
mer oppmerksomhet”,  

Som hørstfavoritter anbefaler Roger Nare og 
Sauheradfjellet. "Ta hele runden over 
Ostekleivfjell, og gjerne en avstikker til 
Ørnenuten". Høsten er en flott tid for 
toppturer, så nå tror vi på en god og fin avrun-
ding av årets sesong”, avslutter han ivrig. 

TI-TOPPER'N GRENLAND
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VÆRE MEDLEM
Å vere medlem i Den Norske Turistforening er 
så mye mer enn bare tur. Her er ti gode 
grunner til at akkurat du bør bli medlem. 

1. Plutselig hytteeier
Som medlem i DNT får du tilgang og rabatt på 
overnatting på over 540 hytter, og det i hele 
landet. Medlemmer kan skaffe seg egen
nøkkel til de ubetjente hyttene, og i de 
selvbetjente hyttene er det matlager slik at 
du kan gå med lettere sekk og heller kjøpe 
maten der. På betjente hytter kan du unne deg 
oppvarting av vertskapet på hytta, og gjerne en 
treretters middag, med noko atått. 

2. Stiene
Uten stier og uten T-merking, hadde turen 
ikke vært den samme. DNT har rundt 20.000 
kilometer med merka sommerruter over hele 
landet, og 4300 kilometer med merka 
vinterruter i Sør-Norge.

3. Dugnadsånd
Uten alle de som driver dugnad, hadde vi ikke 
hatt disse stiene. Maling av T-er trengs, og når 
du kommer fram til ditt hyttemål, trenger også 
hytta vedlikehold. Som medlem i DNT støtter 
du dugnadsarbeidet! Og kanskje du vil jobbe 
litt på dugnad selv?  

4. Kom deg ut
Det er deilig å komme seg ut, men det er også 
deilig å ha et turmål. Med DNT kan du bli med 
på fellestur, og du kan bli med på 
arrangementer. Frister det å gå tur på egen 
hånd, så kan en kikke innom DNT sine 
turposter på veien. 
Med appen DNT SjekkUT kan du samle på 
digitale turposter og turmål. I tillegg får du på 
ut.no drøssevis med turtips du kan la deg 
inspirere av. Som medlem i DNT kommer du 
deg ut!

5. Lær deg noe nytt
Dersom du ikke skulle finne fram, så kan det 

kanskje friste med et kurs i kart og kompass? Ta 
et kurs og lær deg noe nytt. DNT-medlemmer 
får rabatter på kurs og fellesturer. Kanskje du 
får en ny interesse for klatring? Eller kanskje du 
finner ut at padling er noe for deg? Det finnes 
mange muligheter! Som DNT-medlem kan du 
også utdanne deg til å bli turleder, og kanskje 
etterhvert bli instruktør innen bre, klatring, 
skred, og isklatring. 

6. Les deg opp
Alle medlemmer i DNT får Fjell og Vidde 
tilsendt i posten, eller de kan  velge å lese 
magasinet digitalt. Artikler, inspirasjon, og 
mye mer. Dette er landets største 
friluftsmagasin med et opplag på 183 000. 
Og du, du får også en superflott årbok, hvert 
eneste år, med i ditt medlemskap. Tenk det! 

7. Finn likesinnede
Som medlem i DNT kan du finne likesinnede, 
om det er på Singeltur, på Fellestur, eller det er 

Foto: Henriette Hack
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barna som er med i barnas turlag. 
Ungdommar fra 13 år til og med 26 år er 
medlemmer i DNT ung, og disse kan også 
reise på kurs og turer i regi av DNT. For de som 
vil oppover er kanskje DNT fjellsport 
passende. Det er også og grupper for 
DNT senior, og DNT har frilufstlivaktiviteter for 
personer med funksjonsnedsettinger. Ikke nok 
med det, dersom du vil finne en helt spesiell 
turkamerat eller turvenninne, så kan du prøve 
deg på Fjelltreffen.

8. Rabatt, rabatt, rabatt!
Er du medlem i DNT, får du medlemsrabatt 
på hytter, turer, og på aktiviteter. Du får også 
medlemsrabatt i DNT sine butikker og i 
nettbutikken. DNT-medlemmer kan også 
få billig reise til fjells med NOR-WAY 
bussekspress, rabatt på NSB kundekort, 
og inntil 26% rabatt på flere fritidsforsikringer 
i Gjensidige. Det finnes spesialpris for 
festivalpass til Vinjerock, rabatt på festivalpass 
til Fjellfilmfestivalen, og rabatt på billetter 

til Peer Gynt-stevnet, Førdefestivalen, og på 
Kristinspelet. Du bor også billigere på andre 
steder enn DNT-hyttene. Du får nemlig rabatt 
på De Historiske - hotell og spisesteder, og du 
bor billigere på Thon Hotel.

9. Reis til Sverige, Finland, og Island
Når du er "ferdig med" de over 540 hyttene 
DNT har, og har blitt gullgjest med 
gullnøkkel fordi du har vært på 100 hytter, så 
kan du ta turen til et av nabolandrmr til Norge. 
Som medlem i DNT får du nemlig også rabatt 
på Svenska Turistföreningen, Suomen Latu, 
og Ferðafélag Íslands. Ta det når du er ferdig 
med de 540 hyttene. Eller så kan du reise med 
en gang. 

10. Få minner for livet

Hytter, stier, dugnader, turer, kurs, mennesker 
du møter, naturopplevelser. Som medlem i 
DNT får du minner for livet. Helt sikkert. Bare 
prøv!   

HVORDAN BLI MEDLEM I 
DNT TELEMARK

Har du lenge tenkt på å bli medlem, men vet 
ikke helt hvordan du skal gjøre det? Det er 
faktisk veldig enkelt, og du har to 
valgmuligheter;

1. På DNT.no kan du enkelt og greit melde 
deg inn. Slik kan du i ro og mag fikse 
medlemskap akkurat når det passer deg. Det 
går fort også, med mindre du velger å gå deg 
en tur halvveis i prosessen, men det er helt opp 
til deg. Du betaler med kredittkortet ditt vil få 
en kvittering på kjøp av medlemskap som du 
kan bruke som bevis inntil du får 
medlemskortet i posten. 

2. Kom innom vårt Tursenter i Nedre 
Hjellegate 2 i Skien. Her kan vi registrere 
medlemskapet slik at du får medlemskortet 

med en gang. Da kan du i samme slengen få 
med deg de nyeste medlemsbladene og ett 
turtips eller to, eller kanskje universalnøkkelen 
til over 500 DNT-hytter?

Foto: Sindre Thoresen Lønnes
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HYTTA KROKAN 

Tekst og foto: Bjørn Harry Schønhaug

Ann Kristine Karlsson visste ikke hvor Rjukan 
var. I dag driver hun både Gaustatoppen og 
Krokan turisthytter.

I 2008 skulle Anki, som hun kalles, reise fra 
Bergen til Rjukan for å se på Krokan. Hun 
hadde hørt om denne hytta; den første i rekka 
av DNT sine hytter, som åpna allerede i 1871.
- Hvor ligger egentlig Rjukan? Er det langt? 
spurte hun seg selv. Sammen med ei venninne 
reiste hun over fjellet, og resten er historie. I 
sommer holdt hun åpent hver dag fra 11 til 
17 i den ærverdige hytta på Krosso rett ved 
Maristien og Rjukanfossen.

HISTORIE I VEGGENE

Anki omtaler Krokan som en oase for 
forbipasserende turister og fastboende på 
Rjukan. 
- Krokan er helt idyllisk. 

Når gjestene stopper ved de rødmalte 
bygningen, setter de seg enten på benkene 
i sola, eller i en av stuene der stedets historie 

sitter sterkt i veggene. Om det regner og er 
småkaldt, fyrer Anki i ovnen.
- Vi tar oss også tid til å prate med gjestene.

Siden hun er vertskap både på Krokan og 
Gaustatoppen, begynner hun å bli et kjent fjes 
i Tinn.
- Hvordan er det på Gaustatoppen? Hvordan 
er det på Krokan? spør folk.

TRADISJONSRIK KOST

Om en besøker Krokan kan en se frem til 
tradisjonskosten som serveres. På menyen står 
rømmegrøt, suppe kokt på knoke og 
karbonade med speilegg. Blant annet.
- Det er enkelt og få retter på menyen, men 
ordentlig mat som smaker godt. 

Den svenske kvinnen som skinner som vertskap 
på to av de flotteste hyttene i fylket, er glad hun 
havnet på Rjukan.
- Jeg er blitt forelsket i Rjukan og naturen. Den 
er så vakker og vill.
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Ble du ikke med i sommer, men syntes dette 
hørtes spennende ut? Det blir Friluftsskolen 
også i skolens høstferie, både i Grenland og 
Bø! Disse avholdes 9. -12. oktober . Her er det 
førtemann til mølla, så det gjelder å melde seg 
på fort! Vi gleder oss allerede.

FRILUFTSKOLEN

I løpet av Sommeren har DNT Telemark 
arrangert tre Friluftsskoler i henholdsvis Bø, 
Drangedal og Grenland. Barna i alderen 10- 
13 år har lære- og opplevelsesrike dager i 
naturen. 

Friluftskolens målsetning er å gi en lystbetont 
tilnærming til friluftslivet, her har både læring 
og lek stått i fokus.  Temaer har vært leirlaging, 
kart og kompas, mat, kano, og ekspedisjon for 
å nevne noe.  

Turene har foregått på dagtid mandag til 
torsdag i nærmiljøet. Flere av stedene har 
ventelisten vært like lang som deltagerlisten! 

Tekst: Dag-Øyvind Olsen Djuvik, foto: Henrik Høilo 
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System kjøkken, den lokale leverandøren av 
komplette kjøkkenløsninger, har lenge vært 
en god samarbeidspartner. Dette er et unikt 

firma, som stikker seg ut i mengden. 

Ta turen innom det gamle slakteriet i 
Kjørbekkdalen 12, for en hyggelig opplevelse 
fra start til slutt. Her garanteres du en smidig 
og skreddersydd handel, der både kvalitet og 

kundeservice er grunnpilarer for 
virksomheten. 

Fra du kommer inn døra i butikken, til du lager 
middag på den nye komfyren i det strøkne, nye 

kjøkkenet, er du sikret en god opplevelse. Et 
grunnprinsipp for bedriften er at en skal føle 

seg ivaretatt som kunde i alle ledd. 

Det er en ivrig gjeng som holder til i kulissene. 
Dette er de som sørger for at 

kjøkkenløsningene blir både flotte å se på og 
velfungerende. 

Thomas, Sondre, Tikki, Øystein og Geir har 
travle dager med planlegging, kutting og 

sliping. I butikken blir du møtt av de tre 
hyggelige damene, Mona, Gunn og Elin. 

Sammen kan dere i ro og mak tegne 
drømmekjøkkenet, og du vil få all den 

veiledningen som trengs. 

System Kjøkken er ikke bare dyktige i det de 
gjør, de liker også å gå sine egne veier. 



2
5LOKAL OG UNIK

Firmaet lager det meste selv, noe som gjør 
dem til en produsent av de sjeldne. 

De er blant annet den eneste store, lokale 
produsenten av skreddersydde benkeplater. 

Det at de ikke følger strømmen, men velger 
løsninger som passer for det lokale markedet, 
gjør dem svært konkurransedyktige på pris og 

miljøvennlige i sin drift. 

Hvitevarer kan kjøpes til svært gode priser, 
og her får du komplette løsninger og hjelp til 
montering. System kjøkken består av kreative 

hoder og dyktige fagfolk.

Gründer, Stefan Austad og daglig leder, Stian 
Kokkervold er begge dypt engasjert i alle 

ledd – fra det faglige håndverket, til service og 
oppfølging. Denne lidenskapen formidler de 

både til ansatte og kunder. 

I fjor var vi i DNT Telemark så heldige å få et 
kjøkken fra denne dyktige leverandøren til 

turisthytta på Gaustatoppen, og vi setter stor 
pris på det gode samarbeidet. Nå kokkeleres 
det på førsteklasses hvitevarer, omkranset av 

flotte, solide materialer. 

System kjøkken konkurrerer med de billigste i 
markedet og vet hvordan man kortreist og

miljøvennlig gir den beste kjøkkenopplevelsen.

Velkommen innom!
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EVENTYR

Tekst: Mikel Gonsholt og Katrine Tellsgård

Det spreke ekteparet fra Fjågesund/
Porsgrunn, Tone Gravir og Leif Harald 
Bergseth, er Norges første, og verdens eldste, 
ektepar som har besteget jordens høyeste 
fjelltopp; Mount Everest (8 848moh). 

Vi møter dem snaue to måneder etter 
hjemkomst. De bekrefter begge at de fortsatt 
ikke helt har landa etter den utrolige 
opplevelsen, der de sitter og nipper til hver sin 
kaffe på møterommet i DNT Telemarks lokaler.
- Det å stå på toppen av verdens høyeste fjell 
kan nesten ikke beskrives. Man er så tappa for 
energi, men samtidig så glad for å ha nådd 
målet sitt etter å ha trent og jobba mot det så 

lenge. Det er rett og slett surrealistisk og det 
blir en skikkelig «ut av seg sjæl»-opplevelse, 
forteller Leif Harald.

Det er tydelig at turen har satt store spor, som 
enda ikke helt er fordøyd. De har begge følt 
at de burde vært enda mer overlykkelige for å 
ha nådd toppen, men er letta for å ha fått en 
forklaring på akkurat dette. 
- Det er sånn at ett av kroppens lykkehormoner 
får skikkelig juling. Når man oppholder seg i 
en slik høyde klarer ikke kroppen produsere 
dette. Så i perioden på toppen, og også i 
perioden etterpå har vi vært emosjonelt 
ganske «flate». Men etter hvert får kroppen 

Bilder tatt av: Tone Gravir og Leif Harald Bergseth
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dette i gang igjen og vi kommer til å føle oss 
overlykkelige, forklarer Leif Harald.  
- Men det er også en del minner som ble 
sortert bort under ekspedisjonen som 
begynner å komme tilbake nå som vi kan 
minne hverandre på, smiler Tone. 

UTFORDRINGER I KØ

Den overveldende lykkefølelsen vil med andre 
ord komme sigende så smått i månedene 
framover, noe de begge er glade for. Likevel 
viser de med hele seg hvor flott denne 
opplevelsen har vært for dem. De forteller 
med engasjement og glød i øynene. De har 
sett den fantastiske soloppgangen fra The Bal-
cony og en måne som føltes uvirkelig nær der 
den steg opp nesten under dem. Fra 
verdens tak har de tittet ned på Tibet og Kina, 
med majestetiske fjelltopper som stikker 
igjennom skydekket så langt øyet kan se, og følt 
på glede og mestringsfølelse. Samtidig kunne 
de ikke glemme farene og risikoen, og måtte 
alltid holde fokus på arbeidsoppgavene. 
- Det er selvfølgelig fantastisk å komme til 
toppen, men vi vet at 80% av de som dør på 
Everest, dør på vegen ned. Vi var veldig 
fokusert på at vi ikke bare skulle nå toppen, vi 
skulle over toppen, og komme oss ned igjen, 
forklarer Tone. 

Spesielt Leif Harald fikk kjenne på dette. Han 
forteller at når en går for toppstøtet starter 
en fra Basecamp og jobber seg oppover, 
gjennom det livsfarlige isfallet til camp to. 
Der sover man litt før man fortsetter til camp 
3 i Lohtse-isveggen. Han forteller at man er 
allerede sliten i camp 2, og etter noen timers 
søvn i isveggen på camp 3 fortsetter man med 
10 timers tauklatring til camp 4 før man sover 
noen timer og gjør seg klar for den siste 
etappen til toppen på natten. 
- Man er ganske tappet når man kommer 
til camp 4. Jeg hadde begynt å svette under 
dunjakka og begynte å bli dehydrert fordi 
temperaturen stiger 20 grader i løpet av 
dagen. Disse vannlagrene fikk jeg ikke fylt på. 
Det gikk greit på veg opp, men på veg ned ble 
det virkelig tøft. 

Utfordringene står i kø på verdens høyeste fjell 
og paret forteller at i tillegg til de ekstreme 
fysiske utfordringene har de også hatt 17 
lange ventedager i basecamp grunnet 
ekstremvær, nærmest snublet i døde 
kropper langs fjellsiden og kjent på både 
redsel og sorg. Leif Harald forteller at man går 
i sin egen boble, og er pakket inn i 
oksygenmaske, briller og klær, med et svakt lys 
fra hodelykten. Likevel så han fjellets ofre 
veldig godt. Noen hadde ikke ligget lengre 
enn fra dagen før. Det er tydelig at disse 
øyeblikkene sitter dypt. Tone forteller om de 
uhyggelige minuttene da hun snublet over tre 
stykker samtidig som oksygentanken begynte å 
fuske, og hun begynte å tvile på om hun var på 
riktig vei etter å ha gått fortere enn de andre. 
- Heldigvis så jeg et menneske som gikk litt 
lenger nedenfor meg. Jeg tok av meg 
oksygenmaska og prøvde å rope, men etter å 
ha hatt på oksygen så lenge hadde jeg nesten 
ikke stemme. Heldigvis stopper mennesket 
likevel, og jeg viste at jeg hadde de andre i 
teamet like bak meg. Da følte jeg meg ikke 
alene lengre og fant roen, men det var veldig 
uhyggelig. 
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I slike stunder, og under hele ekspedisjonen, er 
de tydelige på sin styrke som et par.
- At vi kunne gå igjennom dette sammen var 
vår store styrke. Da andre begynte å bli 
rastløse, tvile, eller lengte hjem, hadde vi 
hverandre. Vi kunne støtte hverandre og backe 
hverandre når det trengtes. Dessuten har man 
noen til å sortere følelser og minner med i 
ettertid, sier Leif Harald før Tone legger til;
- Dessuten utfyller vi hverandre veldig godt. Vi 
har forskjellige styrker og forskjellige svakheter, 
til forskjellig tid. Slik kan vi spille på hverandre, 
sier Tone. Så ser de på hverandre og ler i det 
Leif Harald legger til at 
- Når en bor sammen i et tomannstelt i to 
måneder, da vet man det meste om hverandre. 

LØS PLOMBE

Ekteparet forsøkte allerede i 2015 å bestige 
kjempen, men måtte da avbryte på grunn av 
det kraftige jordskjelvet som rammet Nepal 
hvor over 8 500 mennesker mistet livet, 18 
av disse på Everest. En morenerygg i forkant 
av basecamp var det som den gangen reddet 
dem, og som gjorde det mulig å forøke på nytt 
i år. I år gikk derimot det meste etter planen.
Jeg måtte en liten tur til tannlegen da, ler Tone. 
Jeg fikk streng beskjed av legen om at den 
plomben som hadde løsna måtte fikses med 
en gang så det ikke ble betennelse. En slik 
betennelse sprer seg fort i høyden og det er 
kort vei fra tanna til hjernen.

Hun forteller at hun jo var litt redd for hva som 
ville møte henne av utstyr på 
tannklinikken, men Namche, sherpaenes 
«hovedstad» på 3500moh, er en rik landsby 
grunnet alle turistene som vil se Everest. 
Opplevelsen var derfor ikke veldig ulik det hun 
hadde opplevd i Norge.  
- Men det er nok den dyreste tannlegetimen du 
har hatt, presiserer en lattermild Leif Harald. 
For de kunne jo ikke ta sjansen på å la Tone gå 
i totalt fire dager for en tannlegetime, og gå 
glipp av en mulighet til å starte bestigningen, 
så da ble det en kjapp svipptur i helikopter. De 
er likevel enige om at dette var en god 
investering på alle måter. 

Utenom en løs plombe, holdt paret seg friske 
på hele ekspedisjonen. Med god helse og godt 
mot ble ikke de 17 dagene de satt værfast alt 
for kjedelige. 
- Vi kjeda oss jo selvfølgelig litt, men Yatzyen og 
kortstokken var med, sier Leif Harald. 

STIGEN

I tillegg forteller de at det bare var god 
stemning i campen, og generelt på turen, 
grunnet det positive teamet de reiste med. 
De legger begge vekt på viktigheten av å spre 
positivitet når en er på en slik ekspedisjon. Selv 
om Leif Harald er noe mer rastløs enn Tone, 
beholdt de teltfreden og fokuset hele veien. 

De har selv ligget i målrettet hardtrening i 10 
år, og anbefaler alle som ønsker å legge ut på 
denne eller lignende reiser om ikke å ta noen 
snarveier, men bygge opp erfaring og styrke.
- Det gjelder å gå «stigen», sier Leif Harald. 
Ikke start rett på de høyeste toppene, men 
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jobb deg oppover. Du må trene mye, og du må 
trene riktig. Vi trente mye med tung sekk, for å 
forberede oss på forholdene. 
Vi visste at turen var krevende, men hadde 
nesten ikke turt å se for oss at den skulle bli så 
krevende som den ble, sier Tone. 

De forteller at det i 2017 ble gitt ut 371 
bevilgninger for å bestige fjellet, men kun 190 
klarte å gjennomføre i år. Av de som faller av 
underveis er mange proffe og godt trent. De 
poengterer at det er viktig å tenke over dette, 
og ikke leve på illusjonen om at en selv har 
kontroll, og at ulykker ikke skjer en selv. De 
føler begge at de har lært masse. Både om seg 
selv og om den mektige naturen. 
- Noe vi virkelig kan ta med oss videre er det å 
stole på seg selv og sine egne vurderinger, sier 
Tone. 

Gjennom turen hadde de flere opplevelser 
der de i ettertid har tenkt at de skulle fulgt 
magefølelsen og instinktet. En stormfull natt, 

hvor teltet blåste langflatt mot bakken, gikk 
de begge tom for oksygen i flaskene kl 03 på 
natta. Stormen ulte så høyt at ingen hørte at de 
prøvde å rope for å få kontakt med de andre i 
teamet.
- Det gikk heldigvis bra. Hadde det blitt krise 
måtte den sterkeste av oss gått ut på jakt etter 
mer, men det slapp vi. Likevel er vi enige om at 
vi skulle stolt på oss selv da vi spurte kvelden før 
om tankene var fulle nok, forteller Leif Harald.   

TRENING OG INSPIRASJON

Både før, underveis og etter turen har 
ekteparet oppdatert sin hjemmeside og 
Facebookside. 
- Vi har fått god respons fra folk som mener vi 
inspirerer og motiverer, sier Leif Harald.
Turen har med andre ord både vært en seier 
for dem, og en pådriver for andre med samme 
interesse, men de har ingen planer om å legge 
ut på en like stor ekspedisjon i nærmeste 
framtid. 

Framover vil tiden gå med til 
opptrening av de noe forfalte kroppene.
- Vi er med i et forskningsprosjekt som har va-
righet fra 2011 til 2018, så her får vi vite nøy-
aktig hvordan det står til med kroppene våre, 
sier Tone. Leif Harald forteller at de har gått 
ned mye i muskelmasse, til og med i hjertet. 
- Jeg har for eksempel gått fra 28kg i 
kettlebells på treningssenteret til 16 kg. 
Fjellturer der vi før har fint gått opp med 28 
kg sekker, sliter vi nå med uten sekk. Jeg var ute 
og løp en tur her om dagen, og alt gjør vondt 
for musklene er ikke sterke nok til å ta i mot, ler 
Leif Harald. 

Det er med andre ord to nedbrutte, men 
fornøyde kropper som sitter foran oss. De har 
lovet familien å holde seg i ro en liten stund nå, 
men man skal ikke se bort fra at vi ser mer til 
dem i årene som kommer. Nå skal tiden brukes 
på å trene seg opp igjen, dessuten har de en 
del foredrag planlagt. 
- Nå skal vi bruke tid med våre barn og 
barnebarn, smiler Tone. 



3
0

øyne til å renne og latteren til å runge. 
Hovedretten, som ble servert til i overkant av 
80 gjester, var røyket lammeskank. Men det 
aller første som sto på menyen var rømmegrøt 
og spekemat da gjestene ankom ved lunsjtider.

RØYKLAGT HULE
I Telemark er vi så heldige at vi har en mann 
som Tor Nicolaysen blant oss. 66-åringen er 
en forteller og formidler uten sidestykke, og 
ved bredden av Mår under noen steinheller 
lot han gjestene møte og få høre historien 
om Rikulv. Rikulv levde i middelalderen, og 
etter at han drepte en av dalens storbønder 
ble han lyst fredløs. I røyken fra bålet, ikledd 
klær man kan se for seg Rikulv brukte, fortalte 
Tor med innlevelse den spennende historien. 
Den norske Studentersangforening sto staute 
blant stein og lyng og viste frem de fabelaktige 
stemmene de besitter. Det var mer enn én som 
tørket en tåre da.

100-ÅRINGEN FIKK 
FESTEN DEN FORTJENTE

Tekst og foto: Bjørn Harry Schønhaug

Feiringen av Kalhovd turisthyttes første 100 år 
ble et eventyr for gjestene som deltok 1.000 
m.o.h. Det er ikke alle unt å fylle 100 år og 
samtidig være i sin beste form. Men Kalhovd, 
med vertskapet Kjersti Wøllo og Petter 
Martinsen, kan skryte av at de er unntaket. De 
trommet sammen til fest ved Kalhovdfjorden, 
og gjestene satte stor pris på det de fikk være 
med på.

LATTEREN RUNGET
Sjefen sjæl, generalsekretær Nils Øveraas 
i DNT, reiselivssjef i Tinn, Ingrid Fagerberg, 
den lokale kjøpkvinnen, naboer som i alle år 
har servet og bidratt på hytta når behovet har 
oppstått, daglig leder Jon Atle Holmberg i 
DNT Telemark, dugnadsfolk med titusenvis av 
dugnadstimer på samvittigheten og 
tidligere vert Tor Nicolaysen, for bare å nevne 
et fåtall, dukket opp for å hedre 100-åringen 
og hverandre. Taler under festmiddagen fikk 
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TYPISK KALHOVD
Før middagen fortsatte Tor som den store 
attraksjonen. I kjellerstua fortalte han historier 
fra en hundreårings liv. Om blant annet 
dronninger i dusjkø, ødelagte 
varmtvannstanker og påskekvelder med 
hinsides mange gjester til bords. 
Festmiddagen ble et eventyr av en kveld. 
Gjestene satt tre timer til bords, og fikk servert 
en typisk Kalhovd-middag.
- Alle middagene på Kalhovd er noe spesielt, 
sier Kjersti Wøllo.

Jon Atle Holmberg loset inviterte og 
fjellfarende gjennom middagen, og det var 
mange som ønsket å dele små historier fra 
gode år på Kalhovd. Vertskapet og hytta mot-
tok også gaver. Blant annet flere bøker, som 
giveren mente manglet i bokhylla i peisestua, 
historiske bilder, og fra DNT Telemark får 
Kalhovd nytt gulv i spisesalen. Alle de inviterte 
gjestene fikk også hver sin gave, nemlig 

ullsokker fra Devold. Generalsekretær Nils 
viste frem jubileumsgenseren til DNT. Neste 
år fyller organisasjonen med snart 300.000 
medlemmer 150 år.

DE NESTE 100
Mange fikk høre pene ord om hva de har 
betydd og betyr for at Kalhovd er som Kalhovd 
er i dag. Ikke minst vertsparet Kjersti og Petter 
og deres fantastiske team av medhjelpere. 
Kjersti og Petter takket spesielt dette teamet for 
at de år etter år klarer å være den turisthytta de 
er og ønsker å være.

Mange av gjestene kom rett fra fjellet uten å 
ane hva de kom til, og absolutt alle som var til 
stede reiste fra Kalhovd med et minne for livet 
og historier de kommer til å dele med venner 
og familie om hundreårsdagen til fjells.

Gratulerer med 100-årsdagen Kalhovd. Vi er 
mange som gleder oss til de neste 100.

 DNT Telemark har fantastiske frivillige som bidrar til at vi kan være en stor og aktiv forening. Det 
er mye sosial hygge i dugnadsarbeid, og du vil oppleve at det er moro og givende arbeid uansett 
hva du velger å være med på. 

Vi trenger flere som har lyst til å gjøre en god innsats. Du velger selv hva du vil delta på og hvor 
mye du vil bidra. Flott hvis du vil fylle ut dette skjemaet slik at vi kan inkludere deg i vårt fine og 
morsomme dugnadsarbeid. Kom også gjerne innom oss i Hjellen for en hyggelig prat!

BLI MED I DUGNADSGJENGEN

NAVN:
TELEFON:
E-POST:

Jeg har lyst til å hjelpe til med: (sett kryss) Hjelpe til i prosjektarbeid: (sett kryss)
Merking, rydding og skilting av løyper
Oppbygging av løyper. Varding, legge gangbaner, 
sikring etc.
Rydding, rengjøring og enklelt vedlikehold på 
hytter
Lede turer eller instruere
Hjelpe til på ulike arrangementer (Kom deg ut-
dagen o.l)
Vaffelvakt på fugleleiken

Klart det går (for funksjonshemmede)
Barnas Turlag (barn og unge)
DNT UNG (ungdom og unge voksne)
Til Topps (integrering)
Ti Topper'n (bli toppansvarlig for ditt område)
Busstur (nærturer)
Annet: 
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Tekst og foto: Ruben Smith

Den siste uka i juli arrangerte DNT Telemark 
«Rubenstur» for sjette år på rad. Dette er en 
fjelltur for bevegelseshemmede på 
Hardangervidda. Turfølget i år besto av åtte 
deltakere og åtte hjelpere, inkludert 
fysioterapeut og turleder. Tiltross for at 
værgudene ikke var med oss hele veien, var 
humøret og innsatsviljen på topp, og det ble 
en fantastisk flott tur som vi sent vil glemme.  

Det var en spent og glad gjeng som møtte opp 
søndag 23. juli. Omtrent halvparten hadde 
vært med før, mens for resten var dette noe 
nytt. Det er en stor glede å se at det melder 
seg på nye deltakere hvert år. Det er nemlig 
en viktig del av målsettingen vår at så mange 
som mulig skal få oppleve en skikkelig fjelltur i 
et terreng man vanligvis ikke har mulighet til å 
ferdes i på grunn av funksjonsnedsettelser. 

I år var ruta lagt nordvest på Hardangervidda, 
nærmere bestemt Halne–Krækkja–
Drageidfjorden–Fagerheim. Vi starta med 
innlosjering og middag på Halne Fjellstove, 
før turen videre ble planlagt. Vi våknet til regn 
dagen etter, men muntret hverandre opp! Etter 

det obligatoriske gruppebildet, tok vi fatt på 
første etappe. Endelig var turen i gang!

Vi vandret med stolt mot innover i retning 
Krækkja. Dagsetappene ble på to-tre 
kilometer, med mye mestring og glede. Den 
første campen slo vi opp omtrent midt
mellom Halne og Krækkja. og koste oss med 
den første utemiddagen. Etter middag satte 
noen av deltakerne i vei mot en liten fjelltopp 
rett ved leiren, mens andre hygget seg med 
gode samtaler.

Neste dag fortsatte ferden videre mot Krækkja. 
Det er var en flott gjeng som sto på og 
motiverte hverandre. Da vi kom fram til  
Krækkjahytta, slo vi opp opp lavvoene 150 
meter unna. Neste dag gikk turen langs 
Drageidfjorden. Det regnet godt, men 
humøret var på topp. Halvveis tok vi lunsjen i 
lavvo i ly av regn og vind. På kvelden slo vi opp 
lavvoene på turens fineste leirplass med utsikt 
over vannet og fjellpartier med store 
snøflekker. Etter middag gikk noen inn til 
Larsbu, noen nøyt livet i leiren, mens andre 
igjen prøvde fiskelykka uten hell. 
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Både hjelperne og deltakerne var flinke til å 
oppmuntre hverandre. Det blir alltid litt 
overbelastning på slike turer, kanskje spesielt 
med denne gjengen, og da var det fint å ha 
med fysioterapeut som både kunne behandle 
og motivere underveis. 

Det var flere turgåere som kom oss i møte og 
var mektig imponert over oss alle sammen! 
Rubens tørre humor fikk de også høre på sin 
sti. Turlederens gode rolle gjorde at gruppa 
slappet godt av, og at samarbeidet mellom 
hjelperne fungerte helt topp! Vi hadde mange 
gode stunder i løpet av turen. 

På lørdagen gjensto sjarmøretappen fra 
Kristenvika til Fargerheim, som gikk som 
smurt. På Fagerheim Fjellstugu fant vi oss fort 
til rette i fine omgivelser, og fikk servert en fan-
tastisk middag som smakte fortreffelig etter en 
uke med Real turmat og havregrøt. Vi storkoste 
oss utover kvelden med mimring om ukas tur; 
- Jeg hadde ingen spesielle forventinger om 
turen. Nå i etterkant gleder jeg meg over at 
jeg klarte å mestre dette og at det kommer til 
å bety noe i hverdagen når det gjelder det å 
klare det man faktisk vil. Jeg vil ha mer tro på 
meg selv og si «dette klarer du»! sa en av 
deltakerne fornøyd.

Vi retter en stor takk til de supre sponsorene 
våre som gjør det muliggjør en slik tur: Kiwi 
Risingveien, Made for Movement, Cerebral 
Parese-foreningen i Telemark, Barnetekniske, 
Teknomed, Jakt & Fjellsport, Telemark 
Fylkeskommune og Skien kommune. Og helt 
tilslutt en kjempetakk til de frivillige hjelperne 
som bruker sin egen ferie til å gi oss deltakere 
fantastiske opplevelser vi vil leve lenge på. 

TUSEN TAKK FOR TUREN!
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Tekst og foto: Bjørn Harry Schønhaug

Heldigvis for alle gjester er det Marthe og Kyle 
som er vertskap på Mogen i 
jubileumsåret. På den siste lørdagen i juli invi-
terte de til 125-årslag på Mogen turisthytte.

Festen startet allerede under overfarten med 
M/B ”Fjellvåken II” fra Skinnarbu til Liset. Der 
fikk trofaste dugnadsarbeidere, gode venner 
av DNT og Mogen, styremedlemmer fra både 
DNT og Fjellvåken, samt tilfeldige fjellvandrere 
høre Kjell Bitustøyl fortelle om livet langs 
Møsstrond.

Vel fremme på Mogen sto vertskapet klare 
med bobler i glassene, og etter fine 
velkomstord av Marthe Isaksen, åpnet dørene 
til spisesalen. Der lå det hjemmelagde pølser 
med kjøtt fra skotsk høylandsfe på 
tallerkenene. Etter lunsj fortsatte Bitustøyl med 
historier fra Møsstrond og gårdene, og dro 
frem hardingfela.

MAT AV HØY KLASSE
I 1892 sørget Gro og Kristoffer Mogen for at 
gjester kunne få en seng å sove i da de ankom 
turiststasjonen innerst i det fire mil lange 
Møsvatn. De hadde da verken mat eller varme 
blant fascilitetene. I dag er det plass til 48 
sengegjester, og maten Marthe Isaken, Kyle 
ODonoghue og kokken Ole Lyngmyr serverer 
er av høy klasse. I  jubileumsåret driver Marthe 
og Kyle hytta svært godt, og gjestene 
strømmer til. Enten for å spise lunsj eller for å 

gå i fjellet. Uansett grunn for besøket blir de 
møtt av varme og fine folk.

NYE GENERASJONER
Det er ikke ofte 23 års erfaring som hyttedri-
vere på én og samme hytte er samlet. Det 
skjedde på Mogen. Ginni og Tore Lien (1974-
1985), Annemor og Thorbjørn 
Solberg (1988-1990), Kjersti Wøllo og Pet-
ter Martinsen (2007-2015) og Marthe og 
Kyle  (2015-) var hedersgjester på 125-års-
dagen. Ginni og Tore kan glede seg over at 
nok en generasjon av slekta jobber på Mogen 
i dag. Flere av parets barnebarn har jobb der i 
sommer.

VIDDAS BESTE
Da klokka nærmet seg middagstid, var borde-
ne pyntet til fest. Gjestene ble anvist plassene 
sine, og hver av gjestene fikk sitt eget glass med 
Mogens hemmelige pizzasaus. På menyen sto 
det gravet ørret til forrett, braisert oksekjake 
til hovedrett og sjokolademousse til dessert. 
Det er ikke uten grunn at Mogen kan hevde å 
by på Hardangerviddas beste mat. Mange tok 
ordet under middagen. Mange fikk rosende 
og fine ord sagt om seg selv, og tårer ble felt. 
Festen fortsatte i peisestuene utover kvelden, 
og sjelden har så mange fine folk vært samlet 
på samme sted.

Nå er det bare å brette opp ermene og glede 
seg til nye 125 år på Mogen.
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JOMFRLUANDGUIDEN
Tekst: Ruth Ellegård, foto: Rine Grinilia

Mange har kost seg på Øitangen på 
Jomfruland i sommer! Hytta ligger i nydelige 
omgivelser på nordenden av øya, omkranset 
av Jomfruland Nasjonalpark. Jomfruland er 
full av herlige turområder, eikeskog, et yrende 
plante-, dyre-og fugleliv, og vakre strender.  
Ønskes guidede turer i dette unike 
kulturlandskapet, byr DNT Jomfrulandguiden 
på historier fra da øya «steg opp fra havet» 
og frem til i dag. Turene skreddersys og varer 
normalt fra 1-3 timer. I hvitveisblomstringen 
på våren og i sommermånedene tilbys i tillegg 
påmeldingsturer for alle. For grupper legges 
det gjerne inn quiz og konkurranser underveis. 
Kanskje er dette noe for din arbeidsplass? 

DNT Øitangen kan by på 51 sengeplasser 
fordelt på 4 utleieenheter. I Låven er det 21 
sengeplasser og i Forvalterboligen er det 10. 
Begge bygningene er tilrettelagt for rullestol. 
I det tidligere Hovedhuset på gården er det 
13 sengeplasser, og her kan man ta med seg 
hund. Sjøbua nede på stranda har 7 sengeå-
lasser, og alle hus har velutstyrt kjøkken og bad 
med dusj og toalett. Ønskes det å få vasket tøy 
under oppholdet, kan det ordnes i selvbetjent 
vaskemaskin. I tillegg er det kullgrill til fri 
benyttelse utenfor alle hus.

På Øitangen kan man leie hele huset, alle hus 
eller bare rom og seng. Stedet er åpent for alle, 
men det må bestilles plass på forhånd. Ønsker 
man rom/seng åpnes det for det når hus er 

ledige. Utleieprisene for hele hus varierer 
med sesongene, men sengeprisen er konstant. 
Prisene er basert på eget sengetøy, puter og 
dyner i alle senger, og utvask selv. Alt utstyr 
til det finnes i huset. Utvask av oss og leie av 
sengetøy kan forhåndsbestilles.

Vi gleder oss til å ha åpent året rundt! 
Jomfruland har noe å by på til alle årstider. 
Sommerens yrende bade- og strandliv, 
restauranter, kunstutstillinger, sol og ferie. 
Høsten med sin friske sjøluft, fantastiske 
høstfarger og gode bjørnebær. Skiturer langs 
rullesteinstranda vinterstid, og solen som 
glitrer i snøen på trærne. Eller atmosfæren når 
snøstormen tar tak, og det beste etter turen er 
fyr i peisen og kakao. Kom til Jomfruland og se 
hvitveisen blomstre i april, og opplev at hele 
øya våkner til liv etter vinterdvalen! 

Ta med eller lei sykkel på den nesten flate øya, 
som er 7,5 km lang og 1 km på det bredeste. 
Det er supre forhold for sykling for store og 
små. Jomfruland har egne kjøreregler, så 
parker bilen på land. Dispensasjon kan gis til 
handicapkjøring eller ved helt spesielle behov. 
Begge deler må avtales med oss på forhånd. 
Ta ferja til Tårnbrygga og få en fin gåtur på ca. 
2,5 km, eller ta egen taxibåt til av- og 
påstigningsbrygga på Øitangen.

Velkommen til oss, og nyt noen herlige dager 
på øya ytterst mot Skagerak!
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Tekst og foto: Henriette Hack

I starten av juli pakka vi sekken og gjorde oss 
klare for en tur lags fylkesgrensen mellom 
Telemark og Aust-Agder. Her i Telemarks fine 
natur drifter nemlig Aust-Agder Turistforening 
et hyttenett. Det finnes mange muligheter for 
valg av ruter. 

For oss falt valget på turen fra Bjørnavasshytta 
til Øvre Ramse, vest for Skarvassbu. Etter en 
natt på Bjørønevasshytta gikk turen inn til 
Hovstøyl. Etter en bratt oppstigning går turen 
videre innover forbi Fitbekkvatnet i varierende 
terreng. Nesten fremme ved hytta møter du 
bispeveien og så ser du Hovstøyl - Aust-Agder 
sin første turisthytte. Dette er en etappe på 
21 km. Hovstøyl, som alle de andre hyttene vi 
besøkte, hadde to hytter, der sikringsbua var 
tilrettelagt for hund. 
 
Neste dag starter med å gå opp på 
Himmelkvævristne, der vi fikk nydelig utsikt på 
denne fjelltoppen som er over tregrensen. Her 
møtte vi turens første menneske som kikket like 
overrasket på oss som vi gjorde på han , før han 
sier "jeg har ikke sett mennesker på 5 dager! 

Etter en liten nedstigning kan du velge om du 
ønsker å ta turen innom Torsdalsbu, som er en 
ubetjent hytte, eller gjøre som oss å gå videre 
til Nystøl. Etappen fra Hovstøyl til Nystøyl er ca 
14 km. Hvis du ønsker å stoppe på 
Torsdalsbu får du etapper på 8,5 km og 
6,5 km. Etter en natt på koselige Nystøl gikk 
turen videre til Nutevasshytta som ligger 
idyllisk til ved et vann. Turen er ikke mer enn ca 
10 km, noe som var deilig etter et par dager i 
fjellet. 

Fra Nutevasshytta valgte vi å gå videre til 
Granbustøyl. Denne etappen har flere 
møtende stier og muligheter til å velge flere 
andre hytter. Kvipt som ligger i området er 
til og med betjent i perioder av året. Dette er 
en etappe i skogsterreng langs Mjåvatn og  
Grøssæ, med noen fine utsiktspunkt på topper 
underveis. Etappen var ca 16 km lang.
 
Fra Granbustøyl gikk vi videre til 
Grunnetjørnsbu. Her holdt de på å bygge 
sikringsbu da vi var der.  Etappen hit var ca 19 
km i skogsterreng. På Grunnetjønsbu møtte vi 
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for første gang på andre på hytta. Siden dette 
hadde vært en dag med regn og noe tungt 
terreng, var det deilig å komme inn til ferdig 
oppvarmet hytte. Dette var et par fra Tyskland 
som kunne fortelle a t de hadde kommet den 
dagen med båt og gått opp til hytta fra 
Austenå. Det er aldri noe problem å møte 
andre på hyttene. Folk er veldig flinke til å 
tilpasse seg hverandre og praten går lett da 
dagens tur fort starter samtalene.
 
Turens siste etappe gikk forbi Skarvassbu og 
ned til Øvre Ramse. Dette var vår turs lengste 
etappe på ca 22km. Har du en dag ekstra her 
vil jeg anbefale å stoppe på Skarvassbu og ta 
en natt her, så kan man velge dagen etterpå 
om du går til Dølamo eller til Øvre Ramse som 
vi gjorde. 

Vel fremme var det liten t vil om at dette hadde 
vært en flott tur, terrenget var noe mer 
krevende enn det vi hadde sett for oss på 
forhånd da det er en del myrete partier og 
varierende terreng. Men området er utrolig 
vakkert med alle sine små og store vann. 
Ønsker du å gå med telt, og kanskje fiske 
er dette det perfekte stedet også å fra. Med 
mange selvbetjente hytter slipper du å bære 
med deg mat for hele turen.  De eneste du gå i 
kø med på stiene her er sauene! 

GOD TUR!
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Tekst: Mikel Gonsohlt, foto: Steinar Skilhagen  

Ut mot havet, der holmer, glatte svaberg og 
bratte klipper markerer starten på vårt flotte 
fylke, finnes en sti. Stien er kjent som Kyststien 
i Bamble og forsyner turfolket daglig med 
naturopplevelser, trim og restitusjon. Men det 
var som med denne, som med stier flest, at den 
ikke dukket opp av seg selv. Det som startet 
som et ambisiøst mål ble til en realitet takket 
være en enorm dugnadsinnsats. Men hvor mye 
arbeid skal egentlig til for å gjennomføre et så 
stort prosjekt på dugnad? Vi tok en prat med 
Steinar Skilhagen, leder i Bamble Turlag, om 
dette.

1. Mål
Bamble kommune og Telemark 
Fylkeskommune ønsket å lage en kyststi 
gjennom Bamble. Men hvem skulle påta seg 
oppgaven? Bamble Turlag (BTL) ble stiftet i 
mars 2010, og fikk oppgaven med å anlegge 
stien. Kommunen og fylkeskommunen bevilget 
penger til arbeidet. "Oppgaven besto i å 
avklare ønsket stitrase, gjøre avtaler med 
berørte grunneiere, rydde og merke stien, 
og sette opp nødvendige konstruksjoner for å 
gjøre stien gangbar. Vi måtte påse at 
reguleringsplaner ikke la hindringer for stien, 
og det viste seg at midlene ikke strakk til, så en 
viktig oppgave ble å skaffe midler fra eksterne 
kilder", forteller Skilhagen.

2. Organisering
Turlaget skjønte fort at god organisering ville 
være avgjørende, og et planleggingsmøte ble 
arrangert før dugnadsarbeidet starta. "Det ble 
dannet dugnadsgrupper med egne ledere, 
og gruppene planla selv sitt arbeid basert på 
de krav som ble satt. En egen gruppe ble også 
dannet for planlegging og gjennomføring av 
arbeidet med å lage nødvendige 
konstruksjoner langs stien", opplyser
Skilhagen.

3. Fremdrift
Det ble mye befaring i terrenget for turlaget, 
og Skilhagen er tydelig på at det var viktig å 
tilpasse seg grunneiers ønsker. "Hvis 
grunneiers krav til trasevalg krevde at 
konstruksjoner måtte bygges, så gjorde vi 
det". Grunneier ga i flere tilfeller tillatelse til å 
opprette parkeringsplasser langs stien, som er 
en viktig forutsetning for at stien blir brukt, og 
kommunen sørget for at ytterligere plasser ble 
etablert. Da nye deler av traséen ble klarlagt, 
fikk dugnadslagene ansvar for rydding og 
merking av hver sine biter, og den dedikerte 
gruppen for konstruksjoner trådte til der det 
trengtes. " Det viste seg at det var mange steder 
med behov for konstruksjoner", forklarer 
Skilhagen. 
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Etter kun to år var den 60 km lange stien mer-
ket og gjort gangbar, og de neste fire årene ble 
brukt til forbedringer. Nye konstruksjoner ble 
bygget og 11 informasjonstavler med infor-
masjon om stien, naturreservatene den går 
gjennom og severdigeter, ble satt opp. Under-
veis var det stadig behov for vedlikehold, og 
Skilhagen var redd for at motivasjonen for det 
ville være lav etter all innsatsen som var lagt 
ned., men frykten viste seg helt 
ubegrunnet. "Interessen har vært stor, og 
gruppene ville gjerne fortsette å arbeide med 
«sine» deler av stien. Ved utgangen av 2016 
var det brukt over 7000 dugnadstimer til 
etablering og vedlikehold, inklusiv den 
utfordrende byggingen av en stålbru på 
50 m", sier Skilhagen stolt.

4.Markedsføring
Bamble Turlag har nå gjort Bamblekysten 
tilgjengelig. Skilhagen forteller at mange 
kanaler har blitt brukt for å gjøre stien kjent 

Tekst og foto: Bjørg Aas

Vi er en selvstendig gruppe innenfor Skien 
Turlag, med eget styre og egen økonomi.  
Gruppa er for pensjonister, enslige og andre 
som føler en trygghet ved å gå sammen. 
Turene på våren går i bynære områder og 
torsdager er vår turdag. Vi avslutter som regel 
turene i hyggelig lag, med kaffe og julekake på 
Bakrommet Kafe. Ofte viser vi også bilder fra 
tidligere turer. 

Etter påske blir det turer litt lenger fra 
sentrum. Tur til Fugleleiken, med servering av 
spekemat rundt og tur til Blåfjell med 
hjemmebakte kaker og bålkaffe, er faste inn-
slag i programmet. Vi har også en langtur, og i 
år skal vi til Kalhovd Turisthytte, 4.-6. 
september . Dette blir en fin tur som skaper 
større sosiale relasjoner.  Der har vi dagstur, 
Quiz og innslag fra medlemmene. Det er 

SENIORGRUPPA SKIEN

virkelig årets høydepunkt. Vi har julemøte i 
desember og årsmøte i februar, på Gjerpen 
Menighetshus, hvor alle er velkomne. Når det 
gjelder dugnadsaktivitet er vi en støttegruppe 
for foreningens forskjellige aktiviteter. 

Vi håper å se deg på våre turer og møter!

for turfolket. Stien ble lagt ut på UT.no, gratis 
papirkart ble laget, lokalaviser ble brukt for å 
informere om arbeidet, TV Telemark hadde 
eget program om kyststien, lokale lag og 
foreninger ble orientert, flere av BTLs turer ble 
lagt til området og Kyststiens dag ble 
arrangert. I tillegg går nå en av Ti-Topperne 
langs denne stien. 

I 2015 ble det satt opp to telleapparater her, 
og i løpet av to år ble det registrert 114.000 
passeringer, som viser at interessen er stor. 
Bamble Turlag anser 
prosjektet som en suksess. "Det har vært viktig 
med god organisering, god dugnadsånd, og 
frivillige med god lokalkunnskap og personlig 
kjennskap til grunneiere . Dessuten har det 
vært viktig at prosjektet ble frontet av et frivillig 
turlag uten kommersielle intensjoner. Vi håper 
at våre erfaringer kan være til nytte for andre 
turlag som planlegger større og komplekse 
løypeprosjekter", sier en fornøyd Skilhagen. 
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Tekst: Staffan Sandberg

Skal vi bevare natur eller skal man legge til 
rette for næringsinteresser? Friluftsliv eller 
økonomi? Det er en velkjent problemstilling 
som ofte dykker opp. 

For den som reiser ut på fjellet i ferier og tar en 
tur i skogen etter jobb er friluftsliv verdt mye, 
men hvordan veier man inn det i vedtak i 
kommunestyrer? Det er lettere å regne på 
verdien på de mineraler man kan ta ut fra 
marken og strømmen som produseres i et 
kraftverk enn naturopplevelser. 

Friluftslivet er ikke bare subjektive verdier. 
Friluftsliv betyr omsetning. Vi kjøper utstyr, 
reiser til turområde og betaler for overnatting. 
I Norge blir det mye penger under et år, 
spesielt når man tar med alle turister som 
lokkes til Norge med bilder av fjell og 
fjorder. Det kan man regne på, men det er 
bare en liten del av hva friluftsliv bidrar med.
Friluftsliv bidrar også på mange andre måter 
til økonomien, ikke minst med tanke på at det 
skaper bedre helse. Har du noen gang vært syk 
og tenkt på at det må koste samfunnet en god 
del at vi hverken er på topp fysisk eller mentalt 
hver dag? Kostnader til sykehus, tapt 
arbeidstid, sykepenger og eventuelt 
sosialbidrag om man ikke klarer å komme 
tilbake. 

Finansdepartementet har satt et tall på hva 
det er verdt at folk holder seg friske. 1,12 
millioner i året mener de at det er verdt. Tallet 
brukes av blant annet Veivesenet når de skal 
vurdere om det er verdt å gjennomføre trafikk-
sikkerhetstiltak. Helsedirektoratet brukte den 
summen til å regne på verdien av at alle 
Norges innbyggere skulle være fysisk aktive. 
455 milliarder kom de fram til, dobbelt så 
mye som statens oljeinntekter.

Turer, både til fots og på ski, er den største 
fysiske aktiviteten i Norge. Ingen idrett 
kommer i nærheten av å nå så mange. 
Friluftslivets har mulighet å bidra enda mer, 
mange sier at om de skal bli mer fysisk aktive er 
det naturen de vil oppsøke. Må vi reise lenger 
for å komme til attraktive turområder er det 
risiko for at naturopplevelsene ikke veier 
opp for den tiden vi på reisen. Vi må finne en 
alternativ aktivitet. Det kan bli mosjon, men det 
er også risiko for at vi blir sittende framfor en 
skjerm. 

Naturen har en stor verdi, selv om den er urørt. 
Det må vi ikke glemme å veie inn når noen vil 
bygge den ned. 

HVA ER FRILUFTSLIVETS VERDI?

Foto: Elisabeth Fleseland
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Tekst og foto: Henrik Høilo

Mandag 31.  Juli sto 25 spente 
ungdommer klare med stor, fullpakket 
ryggsekk. De var klare for en uke med 
spennende aktiviteter, mye moro og nye 
vennskap. Etter avskjed med foreldrene dro 
bussen avgårde med hele gjengen. Noen var 
litt usikre og hadde ikke sovet ute eller vært 
langt hjemmefra alene før., men det var likevel 
tydelig, at alle hadde et felles mål og et 
kommende fellesskap i vente. Reisen var 
begynt og vi var alle på vei til Bø for en fin uke. 

Idet bussen kommer frem står kanoene 
allerede klare. Ferden gikk så fra Øvrebø til 
Sagafossen, der basecampen skulle ligge. All 
nervøsitet ble borte med en gang gjengen gikk 
i gang med leker og introduksjon til kanoene. 
Vi spiste lunsj ved en tre meter høy bro, og 
flere benyttet sjansen til å hoppe i vannet. Med 
heia rop og klapping tok selv de mere nervøse 
spranget. I tillegg fik mange testet 
kanonredning på flatt vann. 

Da vi kom frem til leirplassen tok alle tak i hver 
sin lavvo med iver, og campen var på plass 
innen noen få minutter. Med felles mat og 
sang kom kvelden sigende over oss og alle var 
klare for soveposen og en ny spennende dag 
med elvekajakk, kano og rafting dagen etter.

Etter at havregryn var fordøyd og tennene 
pusset, sto alle klare med våtdrakt, hjelm og 
padleåre. Elvekajakk var noe få hadde prøvd 
før, så det ble fokus på vanntilvenning før vi 
hoppet ut stryket. Med lek, bratte 
læringskurver og samarbeid, ble dette helt 
klart vinneren av aktivitetene i løpet av de fire 
dagene. Etter en lang dag med både lunsj og 
middag unnagjort dro hele campen ut i elva 
igjen i tre timer. Vi avslutett dagen med en 
koselig bålsamling, før de fleste forsvant  inn i 
lavvoene for en deilig natt i soveposen. 

Den nest siste dagen skulle det klatres i 
Espedalen. En skikkelig fin gjeng på tur med 
øye og respekt for hverandre. En trygg gjeng 
og ha med på slike aktiviteter som krever 
nettopp dette. Det ble klatret, rappellert (en-
kelte med hodet ned og benene opp) og stekt 
vafler. Den siste kvelden var alle samlet rundt 
bålet. Ingen ville legge seg og den deilige 
stemmingen av latter, sang, og en av 
deltagernes egen selvdiktede sang om denne 
uken som innslag, var det trist å tenke på at der 
kun var en dag igjen. 

Takk for turen til alle dere. Håper vi sees igjen! 
Og stikk gjerne innom vår Facebook-side for 
flere flotte bilder. Hilsen Turlederne   

DNT BASECAMP
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Ruth Ellegård, 44 år

Katrine Tellsgård, 25 år

Ruth er Jomfrulandguide, leder i Jomfruland 
Vel, vært representant i prosjektgruppa for 
Jomfruland Nasjonalpark og er utdannet 
hjelpepleier. Jobbet også flere år som 
kontormedarbeider i et lokalt 
Byggmesterfirma og vært engasjert i Norges 
Velforbund. Hun er spesielt opptatt av 
nærmiljøarbeid.

Ruth er oppvokst på et småbruk på Jomfruland 
med 6 søsken. Faren var bonde, politiker og 
engasjert i frivillighetsarbeid lokalt, nasjonalt 
og internasjonalt. Moren var sykepleier og 
lærer på øya. «Mye av oppveksten min brukte 
jeg på gårdsarbeid og fotball» forteller hun. 
Hun flytta til Oslo/Langesund for utdannelse 
og fotballspilling, men flytta tilbake til 
Jomfruland med mann og barn i 1998. 
Engasjement i nærmiljøet og utviklingen på 
Jomfruland har stått sentralt. «Jeg er glad i 
naturen, reiser, årstidene, formidling, 
mennesker og lokalkunnskap». 

Katrine kommer rett fra skolebenken på det 
blide Sørland, hvor hun tok bachelor- og 
master i kommunikasjon. Der var hun også 
leder for studentenes klatreklubb, jobba i 
Stormberg og satt i styret i studentforeningen. 
Katrine overtar nå for Mikel, og skal jobbe med 
kommunikasjonen i foreningen. «Jeg gleder 
meg veldig til å være med på å spre budskapet 
om friluftslivets positive sider og alle 
mulighetene som finnes i Telemark», sier hun 
engasjert.

Selv om denne jenta har vokst opp rett ved 
asfaltjungelen i Oslo, og ikke er den mest 
hardbarka villmarksjenta, så er gleden både 
for friluftslivet og formidlingen av dette fullt til 
stede. Ønsket om å få jobbe i DNT Telemark 
har derfor vært sterkt de siste årene. «Med det 
tøffe arbeidsmarkedet som råder nå vet jeg 
hvor heldig jeg er som får jobbe med det jeg 
har aller mest lyst til - rett etter studiet! Jeg er 
utrolig takknemlig for å få være en del av 
DNT Telemark-teamet».     
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Kristin Laue Næspe, 30 år 

Michael Quist, 32 år 

Michael er nå en del av DNT Telemark sin 
aktivitetsavdeling, som vikar for Dag-Øyvind. 
Han er opprinnelig fra Danmark, men flytta til 
Norge med kjæresten i 2014. Han er 
utdannet innen pedagogikk, natur og friluftsliv, 
og har vært aktiv i implementeringen av natur 
og friluftsliv i den danske skolehverdagen, og 
jobbet med ulike prosjekter i den kommunale 
sektor i flere år. 

«Å få jobbe med barn, ungdom, skole og 
friluftsliv er en drømmejobb for meg», sier 
han. I oppveksten hadde han lett tilgang til 
sjøen og har et tett bånd til kyst- og sjøfrilufts-
liv. Michael er førnøyd med Norges fantastiske 
muligheter for kystfriluftsliv. «eg bruker mye tid 
på sjøen i ulike typer aktiviteter, men særlig 
havkajakkpadling står hjertet mitt nært». I til-
legg til å være padler på fritiden, er han u
tdannet som instruktør på området. Han har 
tidligere bodd to år i Bø og hatt stor glede av 
å dra på tur i fjellet. «Jeg ser frem til en jobb i 
skjønne Telemark, og å bli kjent med nye folk 
rundt i fylket». 

Kristin kommer fra Porsgrunn, men har bodd 
noen år i Larvik og Oslo, før hun nå har vendt 
tilbake til hjemtraktene. Hun er utdannet 
førskolelærer og har jobbet som det i 8 år, 
både i Oslo og i Porsgrunn. Hun har også 
jobbet noen år i klesbutikk . «Nå er jeg så 
heldig at jeg endelig kan være en del av DNT 
Telemark », sier vår fornøyde, nye medarbeider 
i tursenteret og butikken i Skien. 

«Jeg gleder meg masse til å bli bedre kjent 
med de ansatte, frivillige og medlemmer både 
i butikken og på tur,dette blir gøy!» sier hun 
ivrig. Kristin er glad i å være mye ute på tur, 
enten til fots eller på ski. Hun er også glad i 
å trene og det å generelt være aktiv, samt å 
finne på noe med venner eller familie. «Jeg er i 
grunnen alltid blid og glad og hjelper gledelig 
til med det det måtte være, vi sees». 
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GAUSTATOPPEN

Tekst: Turid Homme, foto: Rikke Nørgaard

Dersom du ønsker å ta en kaffe og vaffel på Gaustatoppen Turisthytte har du flere valg av hvor 
mye energi du skal forbrenne før vaffelen inntas. Dersom du ikke har så mye tid, kan du velge ruta 
som tar kortest tid fra Stavsro. Dette er den mest populære og folksomme ruta, og utgangspunk-
tet de fleste velger. Dersom du har god tid og ønsker en god treningsøkt på samme tid kan du 
velge den lengste merkede ruta fra Rjukan ved Stasjonslia, her hvor det årlig arrangeres Norges 
hardeste motbakkeløp: Viking Challenge.

FRA STAVSRO

Vanskelighetsgrad: Krevende
Tid: 2,5 timer en vei
Lengde: 4,3 km en vei
Parkering: Mot avgift og begrenset antall 
plasser ved høysesong. Alternativ parkering: 
Bygget i Gaustaområdet eller Toskjer i 
Tuddal. Herfra går det buss til Stavsro. For 
andre parkeringsalternativer, se kart.

Dette er det mest kjente startpunktet for turer 
til Gaustatoppen, og stien er godt merket med 
våre røde T’er. Stien fra Stavsro og til toppen er 
en familievennlig tur som passer for spreke og 
turvante barn.

FRA SVINEROI

Vanskelighetsgrad: Krevende
Tid: 3 timer en vei
Lengde: 4 km en vei
Parkering: Begrenset antall plasser i 
høysesong.
Alternativ parkering: Bygget i Gaustaområdet 
eller Toskjer i Tuddal. Herfra går det buss til 
Svineroi. For andre parkeringsalternativer, se 
kart.

Denne stien er noe brattere enn alternativet fra 
Stavsro, men byr på flott terreng. Det er 
mulighet å få guida turer fra Svineroi.
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GAMLE KJERRINGSVEIVEN

Vanskelighetsgrad: Middels
Tid: 3 timer en vei
Lengde: 9 km
Denne stien går ikke til topps, men langs 
foten av Gaustatoppen. Fra Svineroi til Selstali 
Seter i Gausdalen. Et alternativ for rundtur, 
med start/stopp Rjukan eller Selstali Seter. 
Fra 1999-2014 var det denne ruten langs 
Gaustatoppen som ble benyttet til den årlige 
fjellmarsjen for kvinner.

FRA SELSTALI

Vanskelighetsgrad: Ekspert
Tid: 4,5 timer en vei
Lengde: 8 km en vei
Parkering: Ved Selstali Seter (veiavgift kr 30,-)
Denne stien er til dels meget bratt, og er en 
utsatt rute ved dårlig vær og sterk vind.

NY ANSATT I FNF
På vårt kontor sitter Staffan som arbeider i 
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF). Hans 
oppgave er å hjelpe friluftsorganisasjonene i 
Telemark i deres arbeid med å bevare 
mulighetene til å utøve friluftsliv. 

Den friluftsinteresserte Stockholmaren 
begynte å studere biologi på NTNU da han 
ble lei av de store avstandene til fjellene. 
I Trondheim ble han igjen etter studiene og 
arbeidet i FNF Trøndelag. 

Han er nyinnflyttet i Telemark og ser fram mot 
turer i områder der han aldri har vært på tur 
tidligere. «På fritiden bruker jeg mye tid til 
vandring, skiturer og naturfotografering». 

Staffan Sandberg, 34 år

FRA RJUKAN, VED STASJONSLIA

Vanskelighetsgrad: Ekspert
Tid: 6 timer en vei
Lengde: 12 km en vei
Parkering: Rjukan Rutebilstasjon
Dette er den lengste og mest krevende 
merkede stien til Gaustatoppen. Starten 
finner du bak ved Radio Rjukan, i 
Såheimsveien. Turen er til dels meget bratt, og 
den kommer innpå samme sti som alternative 
fra Selstali.

Uansett hvilken rute du velger, anbefaler vi å 
besøke Gaustatoppen Turisthytte når du 
endelig har kommet deg til topps. Hytta 
holdes åpent av vårt hyggelige vertskap hver 
dag kl.09:00 – 17:00 helt frem til 15. 
oktober og de har enkel servering som smaker 
himmelsk på toppen med utsikt over 1/6 av 
Norge.
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Hjemme: Kutt opp bacon og løk i terninger. 
Pakk inn i folie/bokser hver for seg. Hvis 
kantarellene er store, gjør det samme med 
dem (med mindre dere plukker på turen!)

Tilberedelse: Kok opp spagetti og hell ut 
spagettivannet når den er ferdig. Stek løk 
sammen med litt smør til den har blitt blank. 
Ha i kantarell, salt og pepper i ønsket mengde. 
Stek sammen til soppen begynner å få litt 
farge. 
Legg så til side i et fat og stek ferdig bacon. Ta 
gryten med ferdigkokt spagetti og bland inn 
bacon, løk og sopp.  Dryss så revet parmesan 
over før servering. 

Forrett: Asparges med serrano skinke

6-9 asparges
Serranoskinke

Hjemme: Brekk av den nederste delen av 
aspargesen (1-1,5 cm). Skrap av «skallet» 
på aspargesen fra knoppen og ned med kniv. 
Rull ønsket mengde serranoskinke rundt 2-3 
asparges. Pakk i folie/boks.

Tilberedelse: Stek på middels sterk varme til 
aspargesen er «kokt». Vend de underveis slik at 
skinken blir brunet rundt hele.

Hovedrett: Spagetti med bacon og kantarell
 
200 gr. spagetti
0,5 løk
1 pk. Bacon
Ønsket mengde sopp
Salt og pepper
Parmesan

Det gjør godt for kropp og sjel å spise ute i blant. Ingenting smaker i mine øyne så godt som et 
måltid laget på bål eller primus i fri natur. Ikke behøver det være så komplisert 
heller. Jeg har samlet tre oppskrifter og bilder fra Turkokken, som du kan nyte selv, eller i lag med 
andre. Du imponerer garantert med disse oppskriftene som er enkle, men utrolig gode. 

ENKLE OPPSKRIFTER 
SOM IMPONERER

Lett forrett, som virkelig smaker Deilig middag som både metter og fryder øyet
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Dessert: Karamellisert mango
 
1 stk mango
2,5 dl tyrkisk yoghurt, naturell
2-3 ss brunsukker
1,5 ts kardemomme
1 ,5 ss gurkemeie eller safran
2 ss pistasjnøtter
1/2 vaniljestang
Hjemme: Kutt mangoen i passe spisestore 
terninger og strø over brunsukker før du 
pakker det i en tett boks. 
Smak til yoghurten med kardemomme og gur-
kemeie/safran. Split vaniljestangen og skrap ut 
innholdet i
 yoghurten. Pakk dressingen ned i en tett boks.

Tilberedelse: Tøm mangoen i en stekepanne. 
På forsiktig varme lar du sukkeret smelte. Når 
mangoen begynner å bli «mør» kan du kjøre på 
med litt hardere varme til sukkeret blir 
karamellisert. Server med yoghurtdressingen 
overdrysset av lett knuste pistasjnøtter.

Oppskriftene er beregnet på to personer. 
Bon appétit!

Vi fargelegger

Grenland!

Følg oss på
Facebook!

Rødmyrsvingen 53, 3740 Skien
Skippergata 10, 3921 Porsgrunn
Tlf. 415 34 700 

www.cchristoffersen.no

Den søte, sikre vinnern!




