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NNTT ønsker å takke Trønder-Avisa for godt samarbeid 

med utgivelsen av avisbilaget «Friluftsglede» for peri-
oden 2015 - 2016. Avisbilaget var et resultat av samar-
beidet i forbindelse med Friluftslivets år 2015, og ble 
utgitt til avisens abonnenter og NTTs medlemmer. I 
denne perioden ble ikke Fjellvandring utgitt. Etter et 
opphold er det riktig hyggelig å være tilbake igjen i 
redaksjonsarbeidet. Selv om vi kommuniserer via langt 
flere kanaler i dag enn tidligere, er medlemsbladet fort-
satt viktig for våre medlemmer. 

«Fjellvandring» var opprinnelig et felles medlemsblad 
for TT og NTT, og i denne utgaven tar vi et tilbake- 
blikk til året 1987. Det er både interessant og nyttig å 
lese hvilke saker som var av stor betydning for fore-
ningenes medlemmer og lesere den gangen. Selv om 
både layout, grafisk design og papirkvalitet er betydelig 
endret, så er selve innholdet og kjernen i vårt engasje-
ment det samme. Og noen ganger må man se tilbake 
for å forstå hvor man står og hvor man skal. 

I 2018 feirer Den Norske Turistforening 150 år; jeg tror 
det er en fin anledning til å ta et ekstra tilbakeblikk. For 
å sikre at friluftsliv blir videreført til fremtidige genera- 
sjoner, må vi kjenne vår historie og identitet.   

Jeg ønsker å rette en stor takk til våre annonsører. Flere 
av dem har vært trofaste bidragsytere gjennom mange 
år, og det er hyggelig å se også nye komme til. 

Nina Pettersen
redaktør og daglig leder NTT 
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ER

Foto: Privat

Namdal Turlag bestreber seg på å arrangere 
flotte fellesturer for våre medlemmer. I 
skrivende stund har vi klart å gjennomføre 
5 av i alt 7 planlagte turer. To av turene 
har vi dessverre måtte avlyse på grunn av 
vær og føreforhold. Skituren i Finnvollen 
på Namdalseidet ble avlyst på grunn av 
manglende snø. Telt- og pulkturen i Børgefjell 
ble avlyst på grunn av at meteorologene 
varslet storm i fjellet. Avlysingen var dermed 
en klok avgjørelse som viser at vi setter 
sikkerheten først. Når vi i ettertid registrerte 
hvordan været ble, så fikk vi visshet om at 

Hvordan skal vi definere enkelt turliv i en 
tid full av teknodutter, apper, betjente / 
ubetjente DNT-hytter med høystandard? Med 
destinasjoner som Prekestolen, Trolltunga 
med flere?
Temaet har interessert meg i lang tid, men jeg 
har vegret meg for å fremme en definisjon 
hva enkelt turliv er, fordi vi turister er så 
forskjellige. Det som passer meg, passer 

det var en riktig avgjørelse. Det positive er 
at skituren over Rabalskheia, skituren fra 
Olsgrønningen til Solum og overnattingsturen 
til Holden Fjellgård ble vellykket. Det 
tradisjonelle OPPTUR-arrangementet for 8. 
klassingene i Namsos ble gjennomført med 
mange glade, unge turdeltakere. Vårturen 
i Lekas vakre og spesielle natur ble også en 
suksess.

Fordi at vi har medlemmer og ivrige turledere 
som tar ansvar, har vi fortsatt mange turer 
å tilby. Turene er annonsert med store 
annonser i både Namdalsavisa og Trønder-
Avisa. I tillegg har vi laget egen turbrosjyre 
som alle medlemmer har fått tilsendt. Alle 
turtilbud «ligger» også på nettsiden vår –  
https://nt.dnt.no/ - og på Facebook. Fra 
slutten av juni og fram til 9. september 
tilbys fellesturer til Spillumsfjellet, Geitfjellet, 
Dærgafjellet og Gudfjelløya, Gisen, Kvigtind 
og Heilhornet. I august blir det tur med 
padling og vandring på Namdalseidet. Så 
her er mange gode tilbud og muligheter for 
fellesskap og trivsel.

God tur til alle som slår seg med, og god 
tursommer til alle.

Bjørg Ekker

ikke deg, og jeg har ingen rett til å kreve at 
du mener som meg. Men jeg føler innerst i 
hjertet at jeg har problemer med å være med 
hvis T´en blir symbolet for masseturisme 
og luksustilværelse.  Jeg skjønner at min 
bygdetradisjon kan avvike fra tettstedstrender 
med in-klær og forventet god-service når en 
skal kose seg.  Men hvor går grensen for hva 
T`en skal inneholde? Hva vil jeg identifisere 
den med? Jeg er for en tradisjonell definisjon 
av T`en. Jeg vil ikke være  en follow the money- 
aktør. Jeg tror dessuten at vi har en viktig rolle 
i å distansere oss fra duppedittjaget, senke 
skuldrene med en grei jakke til formålet og 
heller jakte på stillheten og roen.

En gang skrev jeg i sangen Frihetsmarken:

For når menneskjan søke til fjellet,  
og påssån er reima fast.
Da sklir fotan tungt i helle,  
skjeiv og skakk med tung skulderlast.
Da sjer du grana og gaidden og bekken,  
vakrar einn skjønt overalt.
Ta et krafttak i turkompissekken -  
hain er nøkkeln te livets salt.

Dette er min T

Arve Ingar Hjelde 
Styreleder NTT

Besøksadresse/postadresse:   
Kjøpmannsgata 10, 7500 Stjørdal 
Postadresse: Postboks 232, 7501 Stjørdal
Tlf : 74 82 78 80   ntt@dnt.no 
ntt@dnt.no
https://nt.dnt.no/
kontonummer: 4202 14 71695

Følg med på nettsiden vår  
og facbooksidene til de ulike 
turlagene. 

STYRE
     LED

ER   

Åpningstider NTTs kontor og butikk:
mandag – onsdag kl. 09 -15
torsdag kl. 09 – 16.30
fredag kl. 09 – 12

HVA STÅR T FOR?

Vår formålsparagraf sier:
Den Norske Turistforening (DNT) skal 
arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og 
naturvennlig friluftsliv og for sikring av 
friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

TAKK TIL VÅRE ANNONSØRER
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DNT 150 ÅR I 2018
Den Norske Turistforening ble stiftet 
21. januar 1868, og 223 nordmenn 
tegnet seg som medlemmer. I alle 
år siden har Heftyes ønskemål stått 

som en rettesnor for foreningen. Formålet skulle være 
«at lette og udvikle Turistlivet her i Landet».  I dag lyder 
formålsparagrafen slik: Den Norske Turistforening skal  
arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig frilufts- 
liv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. 

150 år etter etablering er vi en av landets største frivillige 
organisasjoner, og har nærmere 300 000 medlemmer. 
I DNTs jubileumsår inviterer vi alle ut på tur, og vinterens 
Kom Deg Ut- dag blir lagt til DNTs stiftelsesdag, søndag 
21. januar. 

MEDLEMSSTATISTIKK
Per 31.12.2016 hadde NTT 4204 medlemmer. Dette 
er en økning på 9,7 % sammenlignet med året før. På 
landsbasis hadde Den Norske Turistforening (DNT) 
en økning på 7,6 %. NTT har hatt en solid vekst, og en 

høyere medlemsøkning sammenlignet med landsgjen-
nomsnittet. Det ble i 2016 innført familiemedlemskap, 
og det forklarer noe av medlemsveksten. Nedenfor 
følger oversikt over fordelingen av medlemsmassen.

Foreningen hadde 129 ulike arrangement med til sammen 6689 deltakere. Det ble innrapportert 300 dugnads- 
aktiviteter og 6943 dugnadstimer.

Fam.hoved Hoved Ungd. 19-26 Honnør Livsvarig Barn Skole/ungd Husstand Fam.husstand 2016

150 1 847 200 535 21 151 112 713 475 4204

TT og NTT har nedsatt en prosjekt-
gruppe Trøndersamarbeid, som har 
som mandat å utrede grunnlaget for 
økt samarbeid mellom foreningene. 
Bakgrunnen for dette er fylkessam-
menslåingen av Nord- og Sør- Trønde-
lag. Hensikten er å styrke foreningenes 
posisjon og gjennomslagskraft som 
samfunnsaktør i eget fylke. Et økt 
samarbeid vil også bidra til å styrke 
foreningenes posisjon i Den Norske  
Turistforening. Prosjektgruppa ledes av 
NTTs styreleder Arve Ingar Hjelde, og 
øvrige medlemmer er Lillian Fjerdingen 
(styreleder TT), Frode Støre Bergrem 
(daglig leder TT), Nina Pettersen (daglig 
leder NTT) og Håkon Gammelsæter 
(landsstyret DNT).

FYLKESSAMMENSLÅING  
OG TRØNDERSAMARBEID 

TURPROGRAM  2017 
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Foto: NTT

Fra 1. januar er det nye priser på hyttene i NTT. 
Dagsbesøk er nå gratis for alle medlemmer! Det er 
en liten økning på overnattingsprisen, men fortsatt 
får barn og unge 0-15 år, som er medlem, gratis 
overnatting. Ungdomsmedlemmer 16-26 år betaler 
kun kr 120 per natt. Foreningen har et ønske og 

mål om at enda flere barn og unge besøker hyt-
tene, og da er dette et flott tilretteleggingstiltak. 
Husk at hunder er velkomne i sikringsbua/annek-
set, og ikke i hovedhytta. Anneksene har store fine 
hundebur, og hos NTT er det gratis å ha med hund. 

HYTTEBOOKING 
DNT innfører felles system for hytte-
booking for de som ønsker det. Målet 
er å gi besøkende på hyttene en bedre 
tjeneste for å bestille overnatting. 
Våre hytter og anlegg vil som tidligere 
være åpne for alle og vil fortsatt være 
låst med DNT- nøkkel. Uavhengig om 
du booker eller ikke, så vil det fortsatt 
være redusert pris for medlemmene, 
og ikke alle sengeplassene blir avsatt 
til booking. NTT er en av de første 
foreningene som tar i bruk systemet, 
og nærmere dato for lansering vil bli 
annonsert på våre hjemmesider.  

Losji / Lodging Medlem / Member Ikkemedlem  /  Non-member

Voksne / Adult 220,- 340,-

Ungdom / Youth age (16 – 26) 120,- 220,-

Barn / Children (6 – 15) 0,- 180,-

Barn/ Children (0 – 5) 0,- 0,-

Dagsbesøk / Day visit

Ungdom / Youth age (16 – 26) 0,- 50,-

Barn / Children (6 – 15) 0,- 30,-

Barn/ Children (0 – 5) 0,- 0,-

Hund / Dog 0,- 0,-

NYE PRISER FOR 2017-2018 
NB! GRATIS DAGSBESØK FOR ALLE MEDLEMMER! 

SNØSKREDVARSLING FOR  
MERÅKER/SYLAN

Alle våre turprogram ligger på vår hjemmeside.

 
NTTs styre vedtok i 2016 å utarbeide en oversikt over 
behov for skredvarsling i Nord-Trøndelag. Svein Olav 
Ulstad fra Nord Universitet, skredinstruktør Magnus 
Irgens fra TTF (fjellsportgruppa i TT) og Nina Pettersen 
fra NTT har i dialog med NVE utarbeidet et kart for 
hvor vi mener det er størst behov for skredvarsling i 
Trøndelag. Det er en del parametere vi må ta hensyn 
til, og det er også et budsjett- og ressursspørsmål 
for NVE. Forslaget er å opprette en ny skredregion; 
Meråker/Sylan; da dette per i dag er en attraktiv 
destinasjon for toppturer. NVE er positive, og mener 
vi har gode argumenter for at skredvarsling er 
nødvendig. Vår anmodning behandles nå av en intern 
evalueringsgruppe i NVE, og vi håper at et positivt svar 
vil foreligge i god tid før vinteren. NTT takker for godt 
samarbeid med Nord Universitet, TTF og Meråker vg 
skole, som også har stilt seg bak henvendelsen. 

Nina Pettersen
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Foto: NTT

Året var 1987
TREKANTEN I 

SKJÆKRA
UTGANGSPUNKT:  LITL-GAULSTAD I OGNDAL

   

I Fjellvandring nr. 1 fra 1987 kan vi lese at 16. januar 
det året ble Kvitfjellhytta og Prestøyhytta overlevert 
til henholdsvis NTT og TT fra Stiftelsen for Vandrings- 
leden Shulzhytta- Trondheimsfjorden. (Senere ble 
Prestøyhytta gitt fra TT til NTT.) NTT hadde før det 
hatt tilsynet med og disponert hyttene, men i 1987 
ble de da formelt overdratt til turistforeningen.
Dokumentene ble underskrevet av den gangen 
formann i NTT, Henrik Furan, formann i Stiftelsen 

Reidar Korstad, og formann i TT Karl H. Brox. Det var 
en høytidelig begivenhet og mange ble takket for sin 
gode innsats. Blant annet Ola H Garberg fra Selbu 
som hadde utført mange og store snekkeroppdrag 
på Prestøyhytta, samt levert ved i flere år uten 
vederlag. 

Tilbakeblikk

Litj-Gaul-
stad er det 
beste utgang-
spunktet da det 
også er mulig å komme  
tilbake hit ved å følge 
stisystemet. For å komme til 
utgangspunktet, følg skiltin-
ga til Blåfjella-Skjækerfjella 
nasjonalpark fra Steink-
jer. Kjør til du ser skiltet 
til Mokk, ta neste av- 
kjørsel til høyre merket 
«Turløype» etter ca. 
100m. Følg denne ve-
gen til du finner tur-
skilt på høyre side 
av vegen. Nå er 
du på Litj-Gaul-
stad. 

Dag 1: Litj-Gaulstad – Setertjønnhytta 12 km (svart strek på kartet) 
Dag 2: Setertjønnhytta- Skjækerdalshytta 15 km (blå strek på kartet)
Dag 3: Skjækerdalshytta- Litj-Gaulstad 13km (rød strek på kartet)
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Foto: Nina Pettersen

DAG 1. Etappen er ikke len-
gre enn at den kan 

gjøres etter arbeidstid fredag ettermiddag/
kveld. Følg skilt merket «Setertjønnhytta om 
Damtjønndalen». Etter ca. 1 km kommer du til 
Damtjønna, videre følger stien Kvernhuselva 
som etterhvert krysses på bru. Innerst i dalen 
starter stigningen opp mot dagens høyeste 
punkt på Rabban. Før du kommer til stikrysset 
på Rabban, passeres en steinvarde som kalles 
«Talbommen». Denne varden er visstnok lagt 
opp av den svenske eneboeren Jøns Mathias 
Talbom på sine mange turer langs denne leia 
til og fra koia si, som sto like ved der Norges 
geografiske midtpunkt er idag. Når du kom-
mer fram til stikrysset pakkes Skjækerfjella ut 
i all sin prakt, Skjækerhatten 1139 moh. som 
den høyeste i nord, videre mot høyre Sukker-
toppen, Litlskjækerhatten, Løysmundhatten, 
Tilhengeren og Stygghatten. Etter 3 km i lett 
terreng er du framme ved Lågvassbu (Steinkjer 
kommuneskoger - Ogndalsbruket KF) hvor det 
er en fin bålplass som innbyr til en rast. Herfra 
er det slakt nedover i vel 3km til du er framme 
ved Setertjønnhytta. 600 meter før hytta pas-
serer du Norges geografiske midtpunkt som er 
markert med en steinvarde.

DAG 2. For å slippe å gå 
samme strekning to 

ganger anbefaler jeg å starte dagens tur på 
svillestien mot Lustadvatnet. Etter ca. 1 km tar 
du til venstre i stikrysset ved Vessingdalen mot 
Lågvassbu. Stien går via øvre Skjelbreivollen, og 
løfter seg videre fra skogen og opp i åpent ter-
reng som gir utsikt nordover mot Åsvatnet og 
Nåvatnet før du er oppe ved Lågvassbu som du 
passerte i går. Herfra tar du stien sørover mot 
Skjækerdalshytta som går i åpent terreng før 
den går ned mot Skjækeroset. Her passerer du 
Skjækerosstu (Steinkjer kommuneskoger - Og-
ndalsbruket KF) før du går brua over Skjæker-

dammen på enden av Skjækervatnet.  Skjæker-
dammen ble i sin tid bygd for å ha fløtingsvatn 
for tømmer nedover dalføret. Nedenfor dam-
men på begge sider av elva er det tydelige tegn 
etter setervoller. På midten av 1800-tallet var 
det fast bosetting på Nordvollen. Følg stien på 
østsiden av Skjækra fram til Skjækerdalshytta.

DAG 3.  Fra Skjækerdalshytta 
har du utsikt vestov-

er mot Semsklumpen og Stortjønnfjellet som 
du skal over i dag. Følg stien mot Litl-Gaulstad 
som tar deg vestover mot. Etter 1 km krysses 
Skjækra på hengebru over til setertunet Kulsli-
seteren. Herfra følger du merkinga nordover 
opp lia, og du kommer raskt over tregrensa 
med tørt underlag og god utsikt. Har du lyst 
og tid til topptur kan du legge turen om Finnt-
jønnklumpen eller Badstubekkvola. Bekken 
mellom Stortjønnin og Småtjønnin vades, noe 
som vanligvis går greit. Utfordringen er størst 
i snøsmeltinga og ved kraftig regnvær. Når du 
kommer fram til stikrysset ved Kokfisktjønna 
har du bare 6 km til bake til bilen. Herfra går 
stien i småkupert terreng oppe i høyden fram-
over mot Gruvfjellet, hvor det var gruvedrift 
etter kobber på 1700 – tallet. Gruveområdet 
vises tydelig, så her kan du ta noen avstikkere 
fra stien og orientere deg om tidligere tiders 
virksomhet. Fra gruveområdet tar du stien til 
høyre mot Litl-Gaulstad.  Stien kan være noe 
fuktig ned den nordvendte lia før du er nede i 
dalen. Like før du er framme ved utgangspunk-
tet kommer du ned til elva hvor det er en foss 
med jettegryter. Elva fortsetter videre ned i et 
grottesystem. På oversiden av fossen er det 
fine badeplasser, som kan være forfriskende å 
benytte seg av før en setter seg i bilen.
God tur i Skjækra!

Tekst og foto: Gunnar Johansen

Kart: Turkart Skjækra, 1:50 000

Mange fjellområder har populære trekantruter 
med Trollheimen som kanskje den mest kjente. 
Det fine med trekantturer er at du kan starte 
og komme tilbake til samme sted og kan gjen-
nomføres på en helg ved å bruke fredag.

I Nord-Trøndelag har det ikke vært noen kjent 
beskrevet trekantrute. Nå lanserer NTT en flott 
tur i Skjækra med overnattinger på Setertjøn-
nhytta og Skjækerdalshytta og med moderate 
dagsetapper. Store deler av turen går i Skjækra 
landskapsvernområde og Blåfjella – Skjæker- 
fjella nasjonalpark

1

2

3
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Det latinske navnet solidago betyr å gjøre 
fast eller hel. Det peker på at planten i 
lang tid har vært brukt som middel 
for å få blødende sår til å gro. 
Virgaurea betyr ris med gullgul 
farge.
Gullris er en av våre 
mest utbredte og vanlige planter. Den tilhører 
kurvplantefamilien og vokser helt fra fjorden og opptil 
2090 moh.  (Jotunheimen). Ved kysten kan den bli 
opptil en meter, og ha opptil 40-50 kurver, mens i fjellet 
er den lavere, bare 10-15 cm og med tre til fem kurver.
Det sitter ofte fluer, humler og andre insekter på gullris.
Gullris hadde tidlig ry som en fin medisinplante. 
Særlig var den kjent som urindrivende middel og 
som et godt sårmiddel. Mange lokalnavn på planten 
viser dette; groblad, spanskurt (helbredet byller etter 
spanskesyken), gullrokk og reintunge.
Gullris er også benyttet som fargeplante og gir gulfarge.
Svenskene sier også gullris om planten, mens i 
Danmark sier de gyldenris.

GULLRIS MENNESKET OG 
FUGLENE

Funn fra tiden rundt kristninga av Norge har flere steder vist motiver av fugler. Blant 
annet er Gresslinåla fra Tydal under Olav Kyrres regjeringstid en vakker utgave av en 
påfugl. Siden tidenes morgen har mennesker latt seg fascinere av fuglene. 

[Solidago virgaurea]

Tekst/Foto: Kjell Arnfinn Aune

Tekst/Foto: Gunn Ertsgaard

Å sitte på et svaberg og høre ærfuglen prate sine 
«Aoo-aoo på sjøen, eller høre kvinendene sine 
plystrelyder fra vingeslagene langs et ferskvann, er like 
fascinerende. Sangen fra alle våre arter med fjærdrakt 
i vakre farger er også gjerne en vakker opplevelse. Hva 
gjør vi mennesker for å verne om fuglene og deres 
leveområder? Ofte er det våre egne arealkrav som 
vinner enten det er veier, kraftlinjer, vindturbiner, 
flyplasser eller bygninger. Kampen om arealene 
pågår hver dag året gjennom, og det er derfor viktig 
at planene vi lanserer, ivaretar omgivelsene på en 
bærekraftig måte. Geirfuglen og latterdua er borte for 
alltid. Hortulan og lappspurv, dverggås og fjellerke er 
fire av de mest sårbare artene blant fuglene våre.  
Vi ønsker ikke å utrydde fuglearter, og fuglevern-
arbeidet som utføres mange steder i verden, nytter. 
En gladhistorie er tilbakekomsten av vandrefalk som 
på 1960-tallet nesten var borte i Norge. Tranene har 
hatt en eventyrlig vekst i bestanden sammen med 
kortnebbgås. Det nytter å arbeide for bevaring, og det 
haster med å sikre både trekk og leveområder. På bildet 
betrakter en fotograf ærfuglene utenfor et svaberg om 
våren i Trøndelag. Lå våre barn og barnebarn få de 
samme gode opplevelsene. Vern om fuglene våre slik 
bergkunsten med fuglemenn på berget er risset inn for 
vår kunnskap og undring om akkurat fuglene og deres 
evne til å fly. 
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Holden fjellgård ligger i Blåfjella- Skjækerfjella nasjonal-
park i Snåsa kommune, og er den midtre av tre fjellgårder 

som ligger inntil svenskegrensen. Bekkstuggu har fått 
en betydelig restaurering, men det gamle preget er godt 

ivaretatt. Hytta fremstår som både praktisk og trivelig, 
og med mange turmuligheter. Området er godt egnet 

for jakt, fiske og bærplukking, og fiskekort kan kjøpes på 
Statskogs hus på fjellgården eller på inatur.no. 

Fakta:
Selvbetjent 
Låst med DNT nøkkel
455 moh.
Koordinater UTM: 33v Ø397354 N7105777 

Adkomst:
Nordover fra RV72 i Sandvika i  
Verdal til Øveräng og p-plass ved Björkedet i 
Sverige. Fra Björkedet 4 km sti langs Holder-
en. Fra Grønningen i Snåsa langs Holdens-
tien 14 km. Fra Gaundalen fjellgård 13 km, 
og fra Gjevsjøen fjellgård 12 km. 

BEKKSTUGGU PÅ

PÅ HOLDEN  
FJELLGÅRD
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SNARVEI  
TIL TURKART
Tekst: Anne Kjersti Bakken 

Papirkart og kompass står fremdeles på fjellvandrerens utstyrsliste. Navigering etter GPS er ikke alltid 
det sikreste og enkleste. 
NTT har et godt utvalg av papirkart som dekker fjellområdene både i eget fylke og landet for øvrig. Disse 
selger vi gjerne, men vil likevel minne våre medlemmer og andre fjellfolk om mulighetene Kartverkets 
nettløsninger gir. 

Går du inn på http://www.norgeskart.no/turkart/, kan du laste ned og skrive 
ut kart med utforming og detaljrikdom som i den velkjente serien «Norge 
1:50.000». Dette for områdene og utsnittene du sjøl velger ut. Det er 
også mulig å velge utsnitt med målestokk 1:25.000. Kartdataene 
hentes rett fra Kartverkets databaser som oppdateres ukentlig.

Under hovedportalen http://www.norgeskart.no/  
kan en finne mange andre karttyper og karttjenester. 

 

Ut.no har også kartsider det er verdt å ta en titt på før turer skal planlegges og realiseres.

 Følg oss på:
www.facebook.com/dntungtrondelag eller  
finn mer informasjon om turene på www.dntung.no/trondelag

DNT ung Trøndelag

Først ut er dugnaden 23.-25. juni på Orkelsjøhytta 
som eies av TT. Orkelsjøhytta er en lite brukt, men 
fint beliggende ubetjent hytte i Oppdal kommune. 
Her skal vi bytte ytterkledning og isolere en vegg, 
beise hele hytta utvendig og male gulv, vegger og 
tak innvendig, montere ny flaggstang, og kanskje 
montere solcelleanlegg, med mer. Det vil være varierte 
oppgaver fra enkle til middels vanskelige, og vi satser 
på mye hygge, både under arbeidet, ved bålkos, 
bading, kortspill og andre aktiviteter på kveldene.
25.-30. juli tar vi en veldig forlenget langhelg til nødbua 
ved Fiskåhøgda i Sylan, hvor vi skal bytte tak og 
vindtette veggene. Mesteparten av materialene har vi 
allerede fått kjørt opp.
Tidlig på høsten, nærmere bestemt 15.-17. september, 
skal vi arrangere en tredje dugnad. Detaljene er ikke 
bestemt, men vi ønsker gjerne å bidra på NTTs hytter. 
Dersom du er i eller i nærheten av aldersspennet 13-26 
år og er interessert i å være med oss på en eller flere 
av dugnadene, nøl ikke med å ta kontakt! Se mer info 
på vår nettside https://trondelag.dntung.no/dugnad/.
Vi har også som intensjon å gjøre ungdom mer kjent 
med dugnadsmiljøet i DNT, slik at de lettere melder 
seg på andre dugnader, og bidrar til den frivillige 
grunnsteinen i DNT i mange år fremover!

Egil A. Behrens

En av de viktigste forutsetningene for en bærekraftig 
og rasjonell drift av DNTs sti- og hyttenett, er frivillig 
arbeidskraft. Hvert år utfører foreningene små og 
store dugnader for å vedlikeholde hytter og stier.
For at det frivillige bidraget skal vedvare, er det viktig 
at den oppvoksende generasjonen blir kjent med, 
og føler seg velkomne, i dugnadsarbeid i DNT. Selv 
har jeg inntrykk av at den eldre garde, gjerne over 
pensjonsalder, er flinkest til å stille opp på dugnadene. 
Den yrkesaktive generasjon består av travle 
mennesker (naturligvis), og få av dem involverer sine 
barn i teknisk/praktisk dugnadsarbeid hjemme eller i 
foreninger som DNT.
Vi i DNT Ung Trøndelag ønsker å gi oss selv og andre 
unge en bedre mulighet for å gjøre dugnadsarbeid 
og lære praktisk-tekniske ferdigheter i et hyggelig 
fellesskap. Derfor har vi startet en dugnadsgruppe 
som planlegger og gjennomfører dugnader for 
ungdom. Vi skal gjøre dugnadsarbeid av samme 
kompleksitet som andre dugnader (eller høyere!), og 
vi vil legge vekt på at deltakerne skal få prøve nye ting 
og utvikle ferdigheter innen snekring, maling, støping 
og kanskje til og med montere solcelleanlegg på en 
av hyttene! Til tross for at vi i dugnadsgruppa kun er 
3 personer (hvorav 2 er styremedlemmer i DNT Ung 
Trøndelag), stiller vi sterkt både teoretisk og praktisk. 
Og ikke minst har vi et brennende engasjement!

DUGNAD
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Det er i alt seks aktive Barnas Turlag i NTT; Namsos,  
Steinkjer, Inderøy, Innherred, Meråker og Stjørdal. Inn-
herred og Steinkjer har i tillegg trillegrupper som er på 
trilleturer midt i uka. Alle har egne Facebookgrupper hvor 
de legger ut informasjon om kommende turer og bilder 
fra gjennomførte turer. Kommunikasjon via Facebook 
når mange, skaper engasjement og gir oss mulighet til å  
arrangere impulsturer. 
Det er en utrolig dugnadsinnsats som legges ned av  
aktive turledere i Barnas Turlag for å tilrettelegge for  
enkelt friluftsliv i nærmiljøet. Lagene er også veldig flinke 
til å samarbeide med andre lag og foreninger, og går ikke 
av veien for å dra inn hjelp både fra besteforeldre, naboer 
og venner. 
Som turleder i Barnas Turlag får man anledning til å delta 
på aktivitetslederkurs. Disse arrangeres årlig, og er en fin 
arena for å bli kjent med andre Barnas Turlag.

Aasta Folvik

BARNAS TURLAG INNHERRED MED EGEN 
TRILLEGRUPPE I STEINKJER 

Permisjonstiden er en flott tid, men det er lett å bli sittende 
hjemme og inne. Vi er to damer som under graviditeten 
snakket om at vi ønsket oss en aktiv permisjonstid, og noen 
uker etter fødselen begynte vi å gå turer sammen. Det er 
veldig mye enklere å komme seg på tur når noen står og 
venter på deg, så vi kom oss ut. Etterhvert begynte vi å se 
etter nye turmål, og dro til Levanger for å gå på trilletur 
sammen med Barnas Turlag Innherred. Det var en flott tur, 
og det var trivelig å gå på tur med flere. På bilturen hjem til 
Steinkjer tenkte vi som så at “det må da være mulig å starte 
opp trillegruppe på Steinkjer også” og som sagt, så gjort. Vi 
tok kontakt med Barnas Turlag på Steinkjer om at vi ønsket 
å starte opp trillegruppe, et forslag som ble veldig godt 
mottatt. Etter knapt to uker stod vi i Steinkjer sentrum og 
ventet spent på om noen skulle dukke opp. En etter en, det 
vil si, to etter to, dukket de opp, og til slutt var vi en gjeng på ti 
store og ti små, som gikk en fin tur langs strandpromenaden 
i Steinkjer sentrum. Turen tok i overkant av en time og 
praten gikk livlig hele veien. Etterpå fortsatte noen inn på 
Lykkeland, hvor det ble påfyll for både foreldre og barn. Alle 
var interesserte i å fortsette å gå på tur, og når vi har snakket 
med andre foreldre i etterkant, har de vist stor interesse. 
Det er helt klart et behov for felles trilleturer på Steinkjer, 
og vi kommer til å fortsette med å trille turer annenhver uke 
hele våren og høsten. Vi håper mange blir med oss på tur. 
Nå ser vi fram til at det våres og snøen forsvinner. Da skal vi 
komme oss litt ut av sentrum. Dette blir en herlig trillevår!
Silje Forbord og Kristin Rannem

Barnas Turlag

Foto: Tommy Lien

BARNAS TURREGLER
• Alle barn kan gå på tur.
• Vi vil gjerne ha med en venn.
• Vi vil være med å planlegge turen.
• Vi har lyst til å gå foran og bestemme farten.
• Vi vil ha tid til å leke og oppleve spennende ting underveis.
• Vi vil ha tid til å snakke om det vi ser og opplever på turen.
• Vi vil ha no` godt på toppen.
• Vi vil kose oss om kvelden når vi er på overnattingstur.
• Vi vil ikke være frosne, våte eller redde.

Turbo har kommet til Trøndelag og dukker rett som 
det er på Barnas Turlag turer. 
Foto: NTT
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Han presenterte ideen for styret i Innherred 
Seniorforum i juni 2009, og fikk stående applaus. 
Dette var midt i blinken for Innherred Seniorforum, 
hvis formål er å forbedre og berike tilværelsen for 
seniorgruppen. Et samarbeid med stor gevinst for 
begge organisasjonene: 

• Innherred Turlag, har kompetanse på 
planlegging og gjennomføring av turer; for ikke å 
snakke om den sikkerhet og trygghet det er å ha 
Nord-Trøndelag Turistforening i ryggen! 
• Innherred Seniorforum, med epostliste over 
nærmere 900 seniorer i Inderøy, Verdal, Levanger 
og Frosta, sender ut påminning noen dager før hver 
enkelt tur. Umulig å glemme at det er veterantur 
neste onsdag!

Veteranan Innherred Turlag ble stiftet med ei 
ledergruppe bestående av to – tre medlemmer fra 
hver organisasjon. Siden høsten 2009 har gruppen 
sydd sammen årlige program med turer i alle de 
fire kommunene, og skaffet turledere og lokale 
kjentmenn- og kvinner.
Etter at NTT arrangerte turlederkurs for oss veteraner, 
kan vi skilte med to kvalifiserte ledere på hver tur, en 
foran og en bak. Vi må sikre at alle er med! Sist høst 
arrangerte også NTT førstehjelpskurs for oss, så nå 
føler vi oss trygge på hvordan vi skal opptre dersom 
noen er uheldig og skader seg på tur.
Kjentmenn og - kvinner beriker turene med orien-
teringer om severdigheter og kulturminner langs 

turleia; gamle og fraflyttede boplasser, tidligere 
gruvedrift, seterdrift, plante- og dyreliv, dyregraver 
med mer. På de mange utsiktspunktene blir vi fortalt 
hva vi ser på nært hold og i det fjerne. 
På alle turer er det alltid en skikkelig rast; på en voll, 
ved en gapahuk eller ei hytte, der kaffe serveres 
fra svartkjel over bål, og praten går livlig om løst og 
fast. For mange er det en berikelse å gå på tur og 
bli kjent i andre grender og kommuner enn der en 
vanligvis ferdes. Nye bekjentskap og vennskap på 
tvers av kommunegrensene. Steinkjerbygger har også 
«sneket» seg med. 
Vi driver på med turer annenhver onsdag fra april 
til november, avbrutt av to måneders sommerferie. 
Gjennomsnittlig deltakerantall i 2016 var 36; årets 
rekorddeltakelse var 71 glade fotgjengere på 
solskinnstur i Lofjorden 13. april. Der fikk vi høre mye 
spennende krigshistorie, bl.a. knyttet til Tirpitz.
Innherred Turlag Veteranan arrangerer hver 
høst, sammen med Røde Kors og andre frivillige 
organisasjoner, «Mangfold til topps» på Stokkvola. 
Hensikten er å gjøre naturopplevelser mer tilgjengelig 
for innvandrere og flyktninger. Arrangementet har 
blitt en suksess med hundretalls innvandrere, mange 
i fullt firsprang til topps, før de på nedturen er innom 
gapahuken der veteranan spanderer bålkaffe.
Under Kulturuka på Levanger har Veteranan arrangert 
«Kulturelle sprell på Bokkhaugen».

FRUKTBART SAMARBEID   
– NATURGLEDE TIL FLERE VETERANER

Arvid Vada

For fjerde året på rad arrangerer NTT Fjellsport fjellklatrerhelg i Innerdalen. Vi bestiger 
Innerdalstårnet etter flotte og luftige klatreruter, men med dyktige og erfarne 
klatreinstruktører. Har du en drøm om å prøve fjellklatring; klatring på naturlige 
sikringer?  Da er dette en fantastisk mulighet!

Fjellklatring i Innerdalen

Fjellsport Veteranan

Vi samles på Innerdalshytta fredag kveld hvor 
klatreinstruktørene har en gjennomgang av utstyr og 
taulagsrutiner. Gruppene fordeles for føring lørdag 
og søndag, og for klatring på øvingsfeltet på Øvre 
Renndalskammen.

Oddveig Hovdenak, Gustav Pless, Sindre Haverstad 
og Trond Børsting er klatreinstruktører og ansvarlige 
for føringene og klatringen på øvingsfeltet på Øvre 
Renndalskammen. Instruktørene er fjellklatrere med 
lang og solid erfaring. 

Innerdalstårnet har klatreruter med varierende 
vanskelighetsgrad. Klatreinstruktørene vil sammen 
med ansvarlig turleder Nina vurdere deltakernes 
ferdigheter og erfaring før dagens rute blir valgt. 
Vanskelighetsgraden kan variere fra 3+ til 5-. Rutene 
blir valgt slik at alle på et taulag skal klare klatringen. 

En klatretur i høyfjellet krever at deltakerne bærer 
med seg klatreutstyr i tillegg til det personlige 
utstyret. Sekken blir fort 15 kg, og denne skal bæres 
til innsteget (stedet der klatringen starter). Under 
klatringen vil sekken være mye lettere.  Pris per 
føring er kr 1800,-. Det inkluderer også innføring med 
klatreinstruktørene fredag kveld, klatreutstyr som 
tau, kiler, sikkerhetsutstyr, klatreleder og turledelse. 
I prisen inkluderes også klatring på øvingsfeltet. 
Overnatting, mat og transport kommer i tillegg. 
Men vi vil bidra med å organisere samkjøring samt 
bestille overnatting på klatrehytta ved Innerdalshytta 
(låven). På Innerdalshytta er det frokost og vi smører 
matpakker for å ha med på klatreturen. Om kvelden 
får vi servert middag og det er alltid veldig trivelig og 
god bevertning å få på Innerdalshytta. 
Nina Pettersen

«Seniorgruppe i Levangerområdet?» var tittelen på Jon-Otto Leifseths innlegg i 
Fjellvandring nr. 2 2009. Trondhjems Turistforening hadde igangsatt et turopplegg 
der likesinnede veteraner møttes for å gå på tur sammen, og dele de gledene naturen 
byr på. Dette er noe for oss i Innherred Turlag, tenkte Jon-Otto.

18 19



NTT har i mange år jobbet med å finne en god og 
rimelig overnattingsløsning for fjellvandrere som 
kommer langs stien til Vera i Verdal kommune. 
Bringsåsen, som ligger lenger vest, blir en stor omveg 
i forhold til løypa som går fra Bellingstua og nordover 
mot Skjækerdalshytta. Etter at Sveet Gjestgiveri i Vera 
avsluttet sin utleieservice, har det vært bare tilfeldig om 
fjellvandrerne har fått overnatting i bygda. Gårdbrukere 
har vært greie til å tilby losji, men det er etter hvert få 
fastboende, og det er et ønske fra både bygdefolket og 
oss i NTT at det bør være et turistforeningstilbud.
Vi ble tidlig vinteren 2016 kontaktet av lokal gårdbruker 
og ildsjel, Arve Gunnar Haldorsen. Han hadde forslag 
til både tomt og hytte. Ved kapellet i Vera var det en 
tømmerkasse til salgs. Den stod på tunet på en gård 
rett ved hovedvegen. Dette er ei lita tømmerhytte 
som Magnar Bakken fra Vuku i sin tid har laftet. Etter 
flere befaringer ble det konkludert med at dette kan 
være en optimal løsning. Tømmeret så bra ut, kun 
små reparasjoner av tak i tillegg til å bytte vinduer og 
inngangsdør, var påkrevet. Tomten ligger på østsiden 
av Veresvatnet og kun 100 meter fra eksisterende 
løype. Med andre ord så har den ypperlig beliggenhet. 
Firmaet Kran og Montasjeservice i Verdal befarte 

Ny hytte i Innherred

VERESSTUA     Foto: Atle Stenmo

både vei, tømmerkasse og ny tomt, og bekreftet at 
det var fullt mulig å flytte tømmerkassen ved hjelp av 
kran, løft og trailer. Forutsetningen var at det måtte 
gjøres når veien var tørr og fast, og før det ble is og 
vinterføre. Og som sagt så gjort. 
Veresstua planlegges som selvbetjenthytte med 8 
sengeplasser. Ettersom hytta ligger ved bilvei som-
merstid, blir hytta og utedoen bygd med universell 
utforming og tilpasning. 
Vi håper Veresstua skal bli et attraktivt turmål for både 
dagsturister, fotturister og de som trenger ekstra 
tilpasning. Mange av de som er vokst opp i Vera, har 
flyttet fra bygda. Med en felles turistforeningshytte 
ikke langt fra forsamlingshuset, kan det være et 
trivelig turmål både for de som har røtter i fjellbygda 
og for de som kommer fra andre steder i regionen. 
Vi opplever et positivt engasjement blant både 
grunneiere, bygdefolket og medlemmer for dette 
prosjektet. 
Takket være fantastisk dugnadsinnsats går det som 
planlagt, og i løpet av sommeren 2017 vil Veresstua 
stå ferdig. Vi vil da ønske velkommen til mønsås og 
takke de som takkes skal. 

Oddvar Skjerve, Nils Morten Furan, Espen Lyngsaunet, Vigdis Skrove og Arve Gunnar Haldorsen er noen av  
personene i Innherred turlag som legger ned stor dugnadsinnsats

Tomta ligger lunt til i sko-
gen, er flat og fin, og med 
bilveg helt fram. 

Tekst/Foto: Nina Pettersen 
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EKSTRA GOD TUR! 
 

Gjennom samarbeidet mellom Turistforeningen og 
Gjensidige kan vi nå gi deg gode betingelser på forsikring 

og bank 
 

Kontakt oss for god rådgiving! 
 

 
 

 

  

  

 Tlf: 74 82 36 50   

        www.gjensidige.no/stjordal 

NTTs samarbeidsavtaler:
Jan Sakshaug sport AS, Stjørdal
Bjørn Stakset sport AS, levanger
Malmo sport og jernvare, Steinkjer
Nava, Namsos

Alle disse butikkene tilbyr våre medlemmer 20%  
rabatt på utvalgte turutstyr

NTTs overnattingsavtaler:
Teveltunet, Meråker
Gaundalen Fjellgård, Snåsa
Mokk Gård, Gauistad
Gjefsjøen Fjellgård, Snåsa
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I tillegg har hun og mannen Helge hatt mange andre 
tillitsverv og oppdrag i NTT, og de har definitivt vært 
med og bygd grunnmuren i organisasjonen slik den 
framstår i dag. 
Fjellvandring har spurt om å få et avskjeds-intervju, og 
lurer på hvordan engasjementet starta og om hun kan 
si hvorfor det har vart så lenge? 
- Det var ei engasjert nabokjerring som fikk meg 
med, både som medlem og hyttetilsyn, og Helge og 
jeg fant et miljø hvor vi trivdes svært godt og fikk 
dyrka vår interesse for friluftsliv.  Fellesskapet rundt 
prosjekt som vi så konkrete resultater av, har vært 
givende. Åra har bare flydd av sted uten at jeg har 
tenkt på at de etter hvert har blitt mange. 

- Alt har likevel sin ende, og nå har jeg funnet ut at 
jeg vil bruke fritida mi fram til jeg blir pensjonist på 
barnebarn, hytta på Hommelstø i Helgeland og andre 
tillitsverv som jeg har.  
Eli er altså ikke redd for å bli «gjørråslaus» uten 
forpliktelsene til Kvitfjellhytta, og styrer fortsatt både 
den lokale sanitetsforeninga og grendehuset. Og blir 
hun spurt, stiller hun fremdeles opp på dugnader 
for NTT og Skarven. Det er bindingene til hyppige 
inspeksjoner og påfyll av proviant til ei stadig mer 
populær hytte hun nå gjerne overlater til andre. 
- Sjøl om arbeidsmengden har økt for meg og mine 
hjelpere, har det vært morsomt og givende å se at 
besøket på Kvitfjellhytta har økt mye de siste åra, etter 
at Norge på tvers ble introdusert og markedsført. I 
fjor hadde vi rundt 650 overnattinger, og det er mye 
på ei hytte med 11 sengeplasser. Rekordbelegget er 
24 personer på ei natt.  

Eli er heller ikke i tvil om at små og relativt enkle 
sjølbetjeningshytter har ei framtid. 
- Folket jeg har møtt på hytta, skryter av tilbudet, og 
for oss som tilsyn gjelder det om å holde standarden 
for reinhold oppe. Da kjennes det rett for gjestene å 
rydde og vaske etter seg. Stort sett synes jeg folk er 
samvittighetsfulle og takknemlige for tilliten vi viser 
dem gjennom slike sjølbetjeningsopplegg.  
For Eli sjøl har det ikke vært så interessant å summere 
timer, dager og år hun har brukt på dugnadsjobbing. 
Når vi spør om et anslag, forteller hun at hun minst 
har besøkt hytta annenhver måned i disse snart 30 
åra. Etter slike inspeksjonsbesøk kan det raskt etter 
bli forsyningsturer med proviant og annet utstyr. 
Fjellvandring anslår da at Eli med medhjelper har 
lagt ned minst et årsverk. Når hun hører dette, 
repliserer hun at tida kanskje er inne for å tilsette en 
person i deltidsstilling som kan ha tilsyn med og gjøre 
forefallende arbeid på flere av hyttene til NTT.  
Til slutt spør vi om hun leser og liker Fjellvandring sjøl 
om turprogram, rutebeskrivelser og nyhetsstoff er å 
finne på nettet og Facebook. 
- Jeg og flere i min generasjon av fjellvandrere setter 
pris på bladet, og håper at NTT kan prioritere denne 
typen kontakt med medlemmene også i åra framover. 
Sjøl om jeg ikke vil ha samme direkte kontakten med 
organisasjonen lenger, vil jeg følge med på hva som 
skjer både med Skarven, NTT og hytta mi inn under 
Kvitfjellet. 

ELI TAKKER AV PÅ  
KVITFJELLHYTTA

Velkommen til Rypetoppen Adventurepark i Meråker kommune. 
Norges eneste klatrepark som foregår i både fjell og trær. Det er 
gratis å komme inn i parken. Se vår rypetoppen.no for mer info.

Vi tilbyr også varierte  aktiviteter, vår, sommer og høst – for bedrifter, 
skoleklasser, lag og foreninger. Ta kontakt for bestilling. 

Foto: Fotograf Eidsm
o

ÅPNINGSTIDER 2017 
Helgeåpent fra 06.05-25.06. Åpent hver dag fra 26.06-13.08. 
Helgeåpent fra 19.08-01.10. Åpent hverdag i høstferien (07-15 oktober).

Grensesprengende mestring™

Årets Trønderske Reiselivsbedrift 2016

Telefon: +47 452 88 009    

www.rypetoppen.no
Instagram: @rypetoppen   
facebook.com/RypetoppenAdventurepark
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100 plattformer i trær
20 zip-liner (lengste er 230 m.)
25 m over bakken
12 km wire
17 løyper

Anne Kjersti Bakken

Trøndelags største 
FAGHANDEL innen

JAKT 
FISKE 

FRILUFT

Evja, Husbyfaret 16
74 83 45 50

www.sakshaug-sport.no 

KJØP  
HUSQARNA  

ROBOTKLIPPER  
I ÅR!

Eli Gylland takker nå av etter nærmere 30 år 
som tilsyn på Kvitfjellhytta. Siden 1989 har hun 
vært interiøransvarlig, provianttransportør, 
dugnadsleder og miljøskaper på hytta som 
ligger i enden av første etappe av mange fine 
turer inn i Sylane, på grensa mellom Stjørdal 
og Selbu.

Ill: Ola Hjelseng
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10 flotte hytter til leie for jakt, 
fiske og naturopplevelser i ville 
og vakre Verdals�ella.

Vi selger ett fiskekort som  
dekker alle vann  og vassdrag 
som ikke er lakseførende.

Døgnpris fra kr 800,-
Gå inn på vår hjemmeside og se 
kart og beskrivelser av hyttene. 
Bestilling gjøres på nett. 

Turen starter ved Mannlibekken, og følger NTT sin 
merkede løype opp til gruvene. Det er mulig å gå om 
Høstvollen, men det er en liten omvei. God og varm 
følger vi stien videre opp til Fonnfjellet. Dette er en 
veldig fin lei, og vi kan nyte utsikten over Meråkerbygda 
før vi går ned mot Røsshaugtjønna. Vi krysser dalen 
nedenfor tjønna, og tar en god drikkepause før vi 
starter klatringen opp mot Røsshaugen. På turen opp 
er det viktig å se an terrenget og snømengdene for å 
finne beste leia opp. 
Det er en grei sti siste stykke til toppen av Røsshaugen. 
Her nyter vi den fantastiske utsikten før turen går videre 
til Storfjellet og tilbake til Røsshaugskaftet. Stedvis er 
det steinur og kløfter som skal passeres, men leia er 
likevel grei å finne.  Videre fra Røsshaugskaftet går vi 
til Sonlifjellet, og vi har nådd 5 av de 6 toppene. Fra 
Sonlifjellet holder vi høyden og dreier nordover, før vi 
krysser dalen og går opp på Mannfjellet. 
Fordelen med å gå ruta denne veien er at heimturen 
nå blir lett og ikke så lang. Det er godt å kjenne på en 
sliten kropp etter en lang dag i fjellet. Både for oss 
tobente og for våre firbente turvenner. Vi er opptatt av 
turopplevelser framfor fart og tid. Målet er å komme 
ned før det blir mørkt. Fjellet skal nytes. Vi tar gode 
rastepauser, og stopper ofte for fotografering og litt 
småprat. Det er godt å sette sine egne mål, og det er 
godt å gjennomføre. 

TOPPTURER I  
MERÅKER  

Hvis du er glad i toppturer er Meråker en  
utmerket destinasjon. Men sine 26 tusen- 

meterstopper er det mange muligheter.  
Og hvorfor ikke gå 6 topper på én  

tur og på én dag? 

Fonnfjellet  (1100 moh)  

Røsshaugen  (1116 moh)

Storfjellet  (1060 moh)

Røsshaugskaftet  (1036 moh)

Sonlifjellet  (1065 moh) 

Mannfjellet  (1043 moh)

Vigdis og hunden Ida tar en velfortjent rast. Tekst og foto: Marit Haugen Øverkil.
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Naturopplevelser for livet

Foto: Marit Olsen

RE
KL

A
M
EB

AN
KE

N
.C
O
M

Skulle jeg, 
mot formodning, 

bli salig og komme i de saliges boliger, 
da skulle jeg si til erkeengelen: 

-Jeg har sett noe som var hvitere enn vingene dine, Gabriel. 
Jeg har sett myrulla blømme

på Lomtjernmyrene
heime på jorda.

Hans Børli


