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HEI IGJEN!
Året er på hell og HT ser tilbake på et 

begivenhetsrikt år!
Mye har skjedd som vil innvirke på 

vårt arbeid for friluftslivet på Haugalandet 
og Norge som nasjon.  Først tenker jeg 
på den motstanden som ble aktivert i for-
bindelse med Nasjonal Ramme for Vind-
kraft på Land. På Haugalandet har alle 
kommunene, unntatt Utsira, stemt for å 
ikke å gå for vindkraft i sine kommuner.   
Endelig har vår bekymring for landskapet  
og faunaen slått inn i de folkevalgte.  I 
øyeblikket kjemper bl.a. Tysvær kom-
mune for å bli kvitt de allerede godkjente 
anleggene i kommunen.  HT støtter den 
kampen de gruppene som er aktive i  
kommunen gjør.

Men andre begivenheter som gjør 
utslag i mer aktivitet og turglede er  
etableringen av Barnas Turlag i Tysvær. 
Nå har HT Barnas Turlag etablert i 
Etne, Haugesund, Tysvær, Sveio og Sauda.  
I skrivende stund er også opprettelse av  
Barnas Turlag i Vindafjord på trappene.  
Dette viser at foreldre i dag er opptatt av at  
barna skal være ute og også treffe andre 
på en utearena sammen.  Så en utfordring 
fra meg; alle dere som er medlemmer 
i de resterende medlemskommunene 
våre, gjør det samme som i Sveio og  
Tysvær.  I Sauda og Etne er de underlagt 
sitt lokallag.

Ellers så er arbeidet med Flokehyttene 
på Ryvarden i Sveio i gang. Prosjekter- 
ingen og planleggingen er på skinner, slik 
at ferdige hytter kan stå ferdig neste høst. 
Det er planen.  Prosjektet satt litt langt 
inne for godkjenning, men da en skik-
kelig Sveiopatriot fikk høre dette, bidrog 
han med det siste tilskuddet, som skulle 
til for at styret vedtok å bygge 5 hytter, 
med den 6. på vent.  Mulig noen søknader 
kan bidra til at også den blir bygd.

Villa Vibrandsøy er fortsatt under  
rehabilitering, med faste dugnader hver 
tirsdag, og på Geitungen har kystverket 
virkelig fått utbedret boligen med nye vin-
duer, dører og gjerde.  Nye rekkverk skal 
monteres, så dette blir flott.  Godt dugnads- 
arbeid sammen med snekkerlag gjør susen.

I høst mottok Haugesund Turistfor-
ening DNT’s Inkluderingspris for tur- 
tilbudet «Friluftsliv for alle - hele året». 
I løpet av de 12 årene tilbudet har eksis-
tert er det mange av de samme frivillige 
som har møtt opp gang etter gang. Dette 
er imponerende! Og vi har de samme  
deltakerne uke etter uke, samtidig som 
alle nye er hjertelig velkomne. 

Mye organisering og dugnad legges 
ned for at Olalia Fjellstove kan gi regionen 
et flott tilbud i flotte omgivelser, så og si 
hele året.   Bruk hyttene og tilbudet som 
tilbys!  I sommer stilte mange medlem-
mer opp på dugnad for at hytta skulle ha  

åpen kiosk til de som tok turen inn.  Takk 
for innstasen!  Flotte rundløyper er det 
også rundt hyttene. Jeg håper på en fin 
skisesong, slik at alle kan benytte seg av 
hyttene i vinter.

Alle hyttevaktene, turlederne, komite- 
medlemmer og ansatte kan nå se tilbake 
på et aktivt år, som til sammen har gitt 
mange en fin opplevelse, enten alene  
eller sammen med gode turvenner!

Dette blir den siste lederen jeg skriver, 
da jeg gir meg som styreleder.  Takk for 
godt samarbeid og lykke til alle som  
bidrar i HT til at vi fortsatt kan ha et godt 
Haugaland å leve i (på)!

Karl Andreas (Kalland) Knutsen
Styreleder

GOD JUL OG 
GODT NYTT ÅR

Vi startar tidleg om morgonen 
før sola har fått skikkeleg tak.
Vi køyrer først langs fjordane, 
deretter over fjellet og så nedetter dalane.
Der finn vi bæra.
Det startar med bringebær.
Bæra er søte og varme rundt munnen.
Siden finn vi ei moltemyr.
Vi søkk ikkje nedi, men hoppar frå 
tue til tue, landar 
i guloransje og glir bortetter på skorne.
Vi tar av oss skorne og går berrføtte.
Deretter blåbær og krekling.

Vi legg oss på berget og strekkjer 
hendene ut etter bæra
som veks på moselaget
Vi ligg lenge i solsteiken.
På veg ned markjordbær.
Vi kler oss nakne og badar i 
ein kulp før vi kryp inn i baksetet.

Hentet fra boka Armenia, 
Albania, Argentina (2012) 

Jeg fant et nydelig dikt på Olav H. Hauge-senteret i Ulvik som lyser av sommer og glede, skriver Anne Rees 
Halvorsen, som har sendt oss dette flotte diktet av Rønnaug Kleiva. HT-nytt har fått tillatelse både fra forfatter 
og forlag til å trykke diktet. 

RØNNAUG KLEIVA

DIKT
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BARNAS TURLAGBARNAS TURLAG 

PÅ TUR TIL  
LØKJELSVATNHYTTA 
Lørdag 19.oktober, presis klokken 12, stod 25 fjellglade representanter fra i alt 8 familier  
forventningsfulle og klare for tur på Skarstøl, innerst i Litledalen. Det vil si; 24 av representantene 
stod, veslejenta Tindra på drøyt 1 år satt godt plassert oppi pappas bæremeis.

Tindra koser seg oppi  pappas  bæremeis (foto: Kari Thuseth)

Værvarselet fra yr.no antydet opphold og 
tørrvær hele den påfølgende ettermid-
dagen og lovnad om solskinn hele sønda-
gen. Værmessig lå det derfor an til å bli 
en fin tur i fjellet. Barn har nå vist seg å  
kunne trives i regnvær også de, men med  
så mange barn på tur er det ikke 
til å komme fra at tørrvær er en fordel. 
Ikke minst slipper hytta se ut som et 
eneste stort tørkestativ…..

Etter en kort orientering om turen og en 
liten hilserunde mellom nye og gamle 
turvenner ble ingredienser til kveldens 
middag fordelt på gruppa. De aller fleste 
barna bærer egen sekk, så fordeling av 
6-7 kg frossen lapskausblanding og noen  
meter kjøttpølse gikk som en lek.

Turen innover fra Skarstøl til Løkjelsvat-
net er stort sett lettgått, og egner seg godt 
for barneføtter. En stor del av turen går 
over glattskurte svaberg, og er derfor ikke 
fullt så utsatt for sørpe i det våte vest-
landsklimaet. Det ble tidlig annonsert 
at stien inn til hytta bare har en eneste 
oppoverbakke, og at vi skulle ha lunsj 
når denne bakken var forsert. Vel oppe 
i skaret, med oppoverbakken bak oss, 
blåste det litt surt. Vi måtte derfor finne 
le for vinden på svabergene like borten-
for. Helt fritt for den kalde høstvinden 
var det likevel ikke, så det ble en temme-
lig kort rast før vi danset varmen i oss og 

ruslet videre innover. Med barn på tur 
er ikke tempo og kilometer i fokus, litt  
ekstra klær må derfor til for å holde voksne 
kropper varme. Turen bortover «fly-
ene» før Løkjelsvatnet kommer til syne 
gikk som en lek. Når vi i tillegg kunne  
konkludere med at sikringshytten lå mye 
nærmere enn den røde hytta barna først 
hadde peilet seg inn på, var det stort sett 
bare smil å se. Vel nede på demningene 
startet nedtellingen, 9, 8, 7, 6….. Og før 
vi visste ordet av det ruslet hele gjengen 
i samlet tropp over demning nummer 1, 
like utenfor hyttedøra.

Med sekkene plassert på trappa foran ho-
vedhytta gikk det ikke mange sekundene 
før vi kunne telle barn på hver eneste lille 
fjelltopp rundt oss. Imens gikk turlederne 
inn, klarerte hyttene, førte protokoll og 
fordelte familiene på hver sine rom. 

Hovedhytta har totalt 16 sengeplasser, 
sikringshytten har 18. Vi var derfor  
avhengige av soveplasser i begge de to 
hyttene, og hadde krysset fingrene litt 
ekstra for at det ikke var alt for mange 
andre gjester på hyttene denne helga. 
Soverommet på sikringshytten var alle-
rede okkupert av en far og to barn på fis-
ketur. De kikket nok litt ekstra i vinduet 
når turfølget på 25 små og store fjellfolk 
plutselig trampet høylytt over terrassen 
like ved. 4 familier fra gruppa vår fikk 

derfor plass på hemsen i sikringshytta, 
forfatteren inkludert. Det man ikke får av 
søvn på hemsen tar man lett igjen på det  
sosiale. Fordeling av fellesoppgaver går 
som regel lett på tur med Barnas Turlag. 
Foreldre stilte villig opp til kjøkkentje-
neste mens barna lekte gjemsel, spilte 
Uno og trillet terning. Det kan ikke ha 
vært særlig mer enn en time etter an-
komst før Løkjelsvatnets største gryte 
stod rykende varm på bordet. Velfylt av 
hjemmelaget, velsmakende lapskaus. 

Etter middag og oppvask ble det tid 
til enda mer lek både inne og ute,  
kaffedrøs mellom de voksne og god fyr i 
vedovnen. Så varmt ble det faktisk at vi 
etterhvert måtte lufte ut og fyre litt for 
kråka også. Senere på kvelden ble det 
poppet popcorn, spist lørdagsgodt og 
spilt enda mer spill. Spøkelseshistorier  
og annet skrømt ble det lite av, og det 
kom heller aldri flere gjester til Løkjels-
vatnet denne lørdagskvelden.

De siste fjellfolkene var ikke i seng før 
lørdagen var blitt til søndag og månen 
stod høyt på himmelen og lyste opp  
Løkjelsvatnet. Litt i seneste laget når de 
første morgenfuglene fant det for godt å 
stå opp klokka 6 en søndag morgen. Men 
man drar ikke på hyttetur med Barnas 
Turlag for å sove, den slags kan man lett 
finne tid til hjemme i lavlandet.

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

6.6. 7.7.

8.8.

9.9. 10.10.

11.11.

01. Endelig i gang med turen og grusveien oppover mot Grindheimsstølen (foto: Mona Kalliainen Eikemo)
02. Mønet på sikringshytta kommer til syne, og avslører at vi likevel ikke skulle til den rødehytta i enden av vannet. Til stor glede  for flere av de små 
        (foto: Jan Otto H. Johannessen)
03. Nedtelling og klyving over demningene er alltid populært. Her fra demning nummer 5  (foto: Jan Otto H. Johannessen)
04. Uno kan brukes til mer enn bare kortspill. Ikke langt unna verdensrekord i korthus (foto: Mona Kalliainen Eikemo)
05. Koking av lapskaus krever sin kokk. Etter å ha mettet 25 sultne fjellfolk var det ikke igjen mer rester enn vi kunne få plass til i  en enslig, liten tallerken. Hårfin 
         beregning der både lettpakking og miljøvern var en del av vurderingen (foto: Kari Thuseth) 
06. Også den moderne rallaren finner ro foran ilden. En stund måtte vinduet settes på gløtt da det ble i varmeste laget for de  mest varmblodige av oss 
         (foto: Espen H. Johannessen)
07. Over, under, rundt, inni hidleren bak hovedhytta. Kan hende det var her de første fjellfolkene overnattet ved Løkjelsvatnet? (foto: Jan Otto H. Johannessen)
08. Tindrende blå himmel over et speilblankt Løkjelsvatn dannet rammene for returen mot Skarstøl (foto: Mona Kalliainen Eikemo)
09. Gode forhold for rast ute i det fri med tørt berg og vindstille (foto: Jan Otto H. Johannessen
10. Høstvær så godt som det kan få bli med speilblankt vann og skarp luft i neseborene. Høstlufta er helt spesiell (foto: Jan Otto H. Johannessen)
11. Nydelig utsikt fra skaret og sørvestover mot Olalia-traktene. Med en dag ekstra til rådighet skulle vi nok klart turen til Olalia også i det fine høstværet
        (foto: Monika Halleraker)

MED BARNAS TURLAG SVEIO
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Tekst: Maria Djuve Vågen
Avbildet: Geir Kvassheim og  
Lauren McPherson Simonsen

- På laurdagen vil me invitere til aktivite-
tar i byen og områda våre. Me har utfor-
dra Barnas Turlag i Etne, Sveio, Tysvær 
og Haugesund til å vere med på aktivite-
tar i parken ved biblioteket. Me samar-
beider med biblioteket som vil setje opp 
aktivitetar sjølv også. Her blir det for 
eksempel moglegheit for å balansere på 
slakk line, møte Turbo, i tillegg blir det ei 
quiz-løype. Me fyrer og opp bålpanna og 
lagar pinnebrød, seier Geir Kvassheim i 
Landsmøtekomiteen engasjert. 

Han ser ikkje vekk frå at det kan kome 
enno fleire aktivitetar i bibliotekparken, 
og planen er at det kjem til å skje frilufts-
aktivitetar andre stader i sentrum også.
Han legg vekt på at dei treng gode hjel-
pande dugnadshender om dei skal få 

planane i boks, og Haugesund Turist-
forening vil kome med spørsmål om dug-
nadshjelp til medlemmane når dei får 
kartlagt siste rest av programmet.

VISER KYSTTILBODET
Forutan programmet på laurdagen som 
er for alle, skal det arrangerast turar både 
i forkant av og under Landsmøtet i Hau-
gesund. Då vil delegatane til Landsmøte 
få sjans å gå både bynære og lengre tur-
ar, og sjå hyttetilbodet som Haugesund  
Turistforeining har. - Me vil legge vekt på 
kysten, og at vår styrke ligg i å også ha hytter 
og turar ved kysten. Difor skal det gå båt til 
Vibrandsøy, og me ønsker å vise fram Gei-
tungen fyr og Flokehyttene. I tillegg vil det 
frå tysdagen av vere mogleg å gå turar ilag til 
Ryvarden, Utsira, Olalia, og opp Langfoss. 

MILJØUTFORDRING  
TIL DELTAKARANE
Når 300 delegatar skal samlast i Scan-
dic Maritim Hall i Haugesund, byr det 
nødvendigvis på reising for ein del av dei 
besøkande. Neste år set DNT berekraft i 
fokus, og Haugesund Turistforening vil 
difor utfordre dei tilreisande om å kome 
seg fram på mest mogleg miljøvenleg vis. 
-Me har allereie høyrt gode idear som å 
padle over Boknafjorden, gå distansen frå 
Odda og Bergen, eller køyre buss saman 
frå austlandet. Dette er gode eksempler 
som kan generere nye idear, og kanskje 
me finn ei god løysing som kan fungere 
til dei neste landsmøtene, seier Kvass-
heim. 

DUKA FOR BYFEST
11.-13. juni kjem drøyt 300 delegatar til DNTs Landsmøte i Haugesund. Det skal ikkje  

berre gjerast stas på gjestene, planen er at også byen skal få vere med på aktivitetar. 

Presis klokken halv 9 stod lapskausgryta 
fra kvelden før på ny, rykende varm på 
bordet i hovedhytta. Denne gang full av 
velsmakende og næringsrik havregrøt. 
Barnas Turlag Sveio har alltid medbrakte 
kokker på sine turer, Kari og Karl. Noe 
vi etterhvert har nytt godt av på mange 
av våre turer. Gryta ble tømt, sekkene 
pakket og hyttene rengjort. Etter en rask 
tur oppom, under, over, rundt og inni  
hidleren bak hovedhytta var gruppa klar 
for retur til Skarstøl. En viktig fotball-
kamp skulle nås, så tidskjemaet på returen 
var ufravikelig til tross for det fine været. 

Lufta stod stille, Løkjelsvatnet lå speil-
blankt og det som var igjen av skyer 
fra lørdagen løste seg opp og blottla en 
tindrende blå himmel. Skarp høstluft 
og mange fine farger på trær og busker 
denne helga. Det er jammen et vakkert 
land vi bor i!

Også denne dagen kunne vi annonsere 
for barna at det bare ville bli en opp- 
overbakke. På toppen, ved det sørligste 
av de to små vannene før skaret, fant vi 
oss en stor flate med tørt berg. Det som 
var igjen av kjeks, brødskiver og lørdags-
godt ble spist opp mens ivrige foreldre 
knipset fotokunst og #liveterbestute av 
det speilblanke vannet nedenfor oss.

Mens vi satt der og småpratet bikket sola 
over Bordfjellet og minnet oss på at det 
fortsatt er gode muligheter for fine høst-
turer før vinteren setter inn og skiene 
skal hentes frem.

Ned mot Grindheimsstølen og grusveien 
hjalp det ikke lenger å åpne glidelåsen i 
jakka. Luene måtte av og jakkene knyt-
tes rundt livet. Sola varmer fortsatt godt 
i slutten av oktober, og værvarselet yr 
hadde gitt oss dagen i forveien viste seg 
å holde stikk.

Nedover grusveien traff vi mange andre 
fjellfolk på vei oppover og innover i fjel-
let på søndagstur. De aller fleste stoppet 

for å hilse, og flere nikket anerkjennen-
de til forsamlingen av barn fra Barnas  
Turlag-gruppa som stolte hadde «over-
levd» en hel natt i fjellet.

Vel nede på Skarstøl takket vi for turen 
og ønsket velkommen tilbake til Barnas  
Turlag Sveio ved neste anledning.

Turlaget er et uforpliktende tilbud til alle 
som ønsker å være med. Vi har stadig  
deltakere fra flere av nabokommunene 
på våre turer, og denne turen var intet 
unntak. Nest siste turaktivitet på 2019 
programmet, før vi skal spise kakemenn 
og drikke kakao, er satt opp som en  
søndagstur hjemme i Sveio. Turen går da 
til Viksemarka og Straumen for å se på 

demninger ytterst i havgapet. Planer for 
2020 er allerede lagt og vi håper etter- 
hvert å kunne publisere program for ett 
spennende og aktivt, nytt tur år med 
både lokale turer, turer i våre nabokom-
muner og turer bortenfor det igjen.

For 2020 vil vi prøve å gjennomføre en 
større andel søndagsturer enn det vi har 
hatt til nå da vi nok opplever at tids-
klemma ødelegger litt for de helt enkle 
kveldsmatturene midt i uka.

Velkommen på tur med Barnas Turlag 
Sveio! Med vennlig hilsen
Jan Otto H. Johannessen
Barnas Turlag Sveio

Den siste kilometeren av turen gikk på grusvei ned mot parkeringen. Sola varmet godt i nakken  denne  
dagen, men de lange skyggene minnet oss på at vinteren er i anmarsj (foto: Kari Thuseth)

BARNAS TURLAG LANDSMØTE 2020

LANDSMØTET 2020 

I HAUGESUND

• Dato 11. - 13. juni, 2020 

• Haugesund, Scandic Maritim

• Landsmøtet er DNTs øvste 

   organ, der medlemsforeiningane   

   samlast for å fatte beslutningar 

   for organisasjonen.

• Landsmøtet er ambulerande, 

   i 2019 vart det arrangert i 

   Svolvær

• Sist gong Landsmøtet vart 

   arrangert i Haugesund  var i 

   1994
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JETTEGRYTER
Jettegryter er glattslipte, runde hull i 
fjellet av forskjellig bredde og dybde. 
Betegnelsen jettegryter kommer av 
man i eldre tider trodde at jettegrytene 
var laget av troll, jetter, som brukte dem 
til å koke i.

De største jettegrytene i Norge – og 
Nord-Europa - finner vi i Helvete natur-
park i Espedalen i Gausdal. De største av 
disse har en diameter på om lag 20 me-
ter og er 50 meter dype! Jettegrytene på 
Rullestad er mindre enn dette, men også 
de største av disse er mange meter i dia-
meter. For mange av dem er det vanske-
lig å vite hvor dype de er, fordi vegeta-
sjon og annet har fylt dem opp gjennom 
tusenvis av år. Noen av jette-grytene 

ligger tett ved siden av hverandre 
og henger nærmest sammen, mens  
andre ligger alene. 

HVORDAN JETTE- 
GRYTER BLIR TIL
Jettegrytene ble dannet ved slutten av 
siste istid, dvs. for om lag 10.000 år  
siden. Da rant det enorme mengder 
smeltevann både over og under isbreen. 
Den vanligste forklaringen på hvordan 
de ble dannet, er at stein og grus roterte 
i breelvene og gjennom lang tid boret 
hull i fjellet.

En annen forklaring er at mange av jette- 
grytene kan være dannet ved såkalt  
kavitasjon. Man tenker seg da at  
vannet som går i tuneller under isen 

får et meget stort trykk. Når det treffer 
fjellet, fordamper vannet på eksplosivt 
vis og danner enda større trykk som kan 
grave store groper i fjellet på kort tid.

TUREN
Det er mulig å komme til jettegrytene 
fra forskjellige utgangspunkt. Vår tur 
starter fra Skromme på den gamle 
hovedvegen mellom Rullestad og Vin-
tertun. Det er skiltet utgangspunkt for 
turen ved bru over elva på vestsida av 
vegen. Her finner vi også ei fin infor-
masjonstavle.

Vi går på sti/den gamle postvegen 
langs dyrket mark i vestlig retning til 
vi kommer til skilt som viser at vi skal 
ta til høyre og oppover i terrenget.  

Her følger vi merket sti over et høyde-
drag og ned igjen, før vi går forholdsvis 
bratt oppover mot Jettegrytenuten. Her 
er varde med bok til å skrive navnet i. 
Vi følger merket løype til bratt nedstig-
ning mot jettegrytene. 

Her ble det først satt opp en kjetting til 
å holde seg i på den bratteste nedstig-
ningen og for noen år siden ble det også 
satt opp metalltrinn til fotfeste. Ned-
enfor det første bratte partiet treffer 
vi straks på store jettegryter. Det er 
også montert trinn og kjettinger til 
en rekke jettegryter lenger nede i den 
bratte fjellsida. Turen til jettegrytene 
tar anslagsvis en time hver veg.

Dette er et spektakulært og flott om-
råde, med Rullestadjuvet stupbratt 
nedenfor. Men det krever samtidig  
oppmerksomhet og forsiktighet. 

POSTVEGEN
Vegen vi gikk på da vi startet turen, Post-
vegen, går mellom Skromme og Rulle- 
stad. Den ble opprinnelig bygd som 
kløvveg omkring 1870 og ble senere  
utvidet til kjerreveg. Den ble brukt både 
til postveg og som ferdselsveg mellom 
øst og vest. Før denne vegen ble bygd, 
gikk ferdselen østover fra Rullestad på 
en eldgammel, bratt og vanskelig sti på 
nordsida av Jettegrytenuten. 

Postvegen var i bruk til ny kjøreveg  
ble bygget i tida 1912-1928. Under 2.  
verdenskrig sprengte tyskerne bort deler 
av vegen. Den er nå restaurert og en tur 
langs denne er en fin kombinasjon med 
en tur til jettegrytene.

JETTERGRYTENEJETTERGRYTENE

JETTEGRYTENE
PÅ RULLESTAD

De imponerende jettegrytene på Rullestad er blant de største i Norge og Nord-Europa.  
De ligger høyt oppe i bratte fjellsida nord for Rullestadjuvet.  

Granitten i fjellet her er ca en milliard år gammel! 

Tekst og foto : Per Qvale

Jettegrytenuten
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FLOKEHYTTENEPÅ RETT HYLLE
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FLOKEHYTTENE
Høsten 2020 skal 5 hytter stå klar til glede for alle som ønsker en unik hytteopplevelse  

i havgapet på Ryvarden i Sveio.

- De ligger i et landskap som er spekta-
kulært og som det knapt finnes maken 
til, sier styreleder i Haugesund Turist-
forening, Karl Andreas Knutsen.

Nå kan han fortelle at finansieringen og 
alle formaliteter er på plass. Byggestart 
er vedtatt for 5 hytter, med opsjon om 
en sjette.

Prosjektet har vært jobbet med siden  
høsten 2016, da daværende ordfører i 
Sveio Kommune, Jorunn Skåden, kon-
taktet Haugesund Turistforening om et 
samarbeid på Ryvarden Kulturfyr. Med  
inspirasjon fra «Skåpet»-hyttene i Ry-
fylke, blir det et hyttetun om lag 100  
meter sørvest for fyret, så nært havet som  
teknisk og praktisk mulig.

- Disse unike hyttene skal ligge på  
kanten av storhavet, og glir naturlig inn 
i kystlandskapet. Med panoramavinduer 
kan du sitte lunt og trygt inne i hyt-

tene, mens du opplever storslått natur.  
Hyttene har fem overnattingsplasser, 
og kjøkken, vask og toalett. Hjertet 
i hytta er sitteplassene rundt vedov-
nen. Enkelt, men alt du trenger, sier  
Knutsen.

En av hyttene er av dobbel størrelse, og er 
tilpasset rullestolbrukere. - Vi vil takke 
alle som har gitt støtte til prosjektet. 
Sveio kommune, Hordaland fylkeskom-
mune, Sparebankstiftelsen SR-bank, og 
en privat giver.

- Det er strålende at Flokehyttene nå 
er klar for bygging og det er stor stas at 
Haugesund Turistforening legger dette 
flotte prosjektet i Sveio. Dette gir en 
unik opplevelse i havgapet og en spen-
nande nabo til Ryvarden kulturfyr, sier 
Jorunn Skåden, som ga ordførerkjedet 
videre i midten av oktober. Frem-
driftsplanen tilsier at hyttene skal stå 
ferdig, og klar til bruk i august 2020. 
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FLOKEHYTTENENY BETALINGSAPP

NY BETALINGSAPP 

DNT HYTTEBETALING

Last ned den NYE 
”DNT HYTTEBETALING”  
- appen på mobilen. 

Når du kommer fram til hytta 
registrerer du oppholdet ditt, 
protokollnr. og proviantkjøp 
i appen. Appen gir deg beskjed 
om å aktivisere betalingen 
i mobilen så snart du har 
dekning.

GOD TUR!



PÅ RETT HYLLE

TUR I ÅFOTBREEN 
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

PÅ RETT HYLLE

PÅ RETT HYLLEPÅ RETT HYLLE 

Høyeste punkt på breen er bare 1.385 
moh., men nærheten til havet, som gjør 
breplatået til det mest nedbørrike i landet, 
er nok til å opprettholde breene her.
Lengst øst i verneområdet ligger 
Gjegnalundsbreen, med det høyeste 
fjellet i området, Gjegnen (1.670 moh.), 
som også er det høyeste vest for Joste-
dalsbreen.

Det meste av verneområdet er et vilt,  
vakkert, værhardt og karrig landskap, som 
er preget av fjell, bre og vann.  I området 
er det to DNT-hytter, i vest ved Ålfot- 
breen har Flora Turlag hytta Blåbrebu, 
kjent som «Norges våteste turisthytte», 
og i øst, ved Gjegnalundsbreen, har  
samme turlag hytta Gjegnabu.

Ålfotbreen landskapsverneområde har 
et helt egenartet, vakkert og kontrastrikt 
naturlandskap.  Et av vernekriteriene er 
«å ta vare på de storslåtte og særprega  
devonske landskapsformene».     Dette        land- 
skapet ble formet i den geologiske  
perioden Devon, for ca. 4 - 500 millioner 
år siden og over et tidsrom på 200 mil-
lioner år.  Fjellgrunnen består i hoved-
sak av sandstein og konglomerat, og det 
spesielle for området er et mektig «hylle-
landskap», som det visstnok ikke finnes 
maken til i verden.  I den nord-vestlige 
delen av området er hyllene så rytmisk og 
skrånende bygd opp at de minner om et 
naturens eget amfiteater.  På nesten hver 
hylle er det et lite vatn, og mellom hylle-
ne er det høye, loddrette fjellvegger, som 
gjør det svært vanskelig, for ikke å si umu-
lig, å bevege seg på tvers av hyllene.  Har 
en først gått inn på en hylle må en holde 
seg der.  Norgesvennen og fjellpioneren 
William Cecil Slingsby beskrev området 
som «et av de villeste landskap i Norge».

I grenseområdet mellom Nordfjord og Sunnfjord ligger Ålfotbreen landskapverneområde.   
Det ble opprettet i 2009, er på 226 km2, og ligger i kommunene Gloppen, Bremanger og Flora.  

Området har flere mindre isbreer, lengst vest ligger Ålfotbreen,  
som er Norges vestligste bre.  

Tekst og foto: Lars Kristian Gjerde

Ved Søre Hjelmevatn med toppen av Keipen t.h.

Hyllelandskapet sett fra Keipen.

Kart
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PÅ RETT HYLLE FRILUFTSUTSTYR

Etter å ha vært i dette området to ganger 
tidligere, bl.a. overnattet på de to hyt-
tene Blåbrebu og Gjegnabu, var jeg som-
meren 2018 tilbake her, nå helt i nord- 
vest ved Svelgen, for å gå en tur til det 
høyeste fjellet i dette området, Keipen 
(1.362 moh.).  Fjellet har også gitt navn til 
den lokale DNT-foreningen i Bremanger, 
Keipen Turlag.  

Turen starter fra hovedveien litt opp fra 
Svelgen, er ca. 22 km tur/retur  og beregnet 
å ta 10-12 timer.  Dessuten er den T-merket.

Klokka 06.30 var jeg klar til å gå, været 
var fint og det var meldt bra resten av 
dagen.  Selve starten er litt spesiell, fra 
veien er det bygd en trapp opp den første, 
bratte fjellveggen, Sørdalstrappa.  Derfra 
går det videre i sørlig retning i rolig stig-
ning, til en etter en knapp time er framme 
ved Knekkevasshytta, en hytte som dis-
poneres av Keipen Turlag.  Litt sør for 
hytta går stien opp ei bratt li, med vege-
tasjon og litt småklyving innimellom. På 
ca. 700 moh. er en oppe på det første  

platået, og nå går det i relativt flatt terreng 
innover forbi Søre Hjelmevatnet og  
fjellet Hjelmen (1.215 moh.) på venstre 
side  Det er et vilt, egenartet, spennende 
og uoversiktlig landskap en nå har foran 
seg, men merkingen viser trygg vei fram til  
toppen, med noen bratte stigninger  
underveis.  Terrenget består hovedsakelig 
av stein og berg, med spredte gresstuster 
innimellom, men fra ca. 900 moh. er det 
helt slutt på all vegetasjon.  Siste stykket 
opp til toppen går i jevn stigning langs 
toppryggen, med bratt stup mot vest.  

Oppe på toppen får en et enestående 
rundskue i alle retninger.  Mot vest ser 
en ned mot Svelgen, Nordgulen og videre 
langt til havs.  Rett bak toppvarden, mot 
sør, stuper fjellet loddrett ned i en 200 
meter høy fjellvegg, som går i en bue mot 
øst og sør.  Mot øst ligger nærmeste nabo, 
Plogen, med sin karakteristiske profil, og 
bare 5 meter lavere enn Keipen.  Deret-
ter følger Saga og lenger bak Ålfotbreen, 
og lengst bak hvelver Gjegnen (1.670 
moh.) seg, høyest av alle.  Og mot nord 

og nord-øst har en panoramautsikt over  
det  spesielle   hylle-landskapet  som  Ålfot- 
breen lanskapverneområde er så kjent for.  

Her ligger hyllene på rekke og rad, fra 
høyre har vi:  Hylle 10, Hylle 9, Hylle  
8 osv., med sine tilhørende småvatn:   
Tivatnet, Nivatnet, Åttevatnet osv.  Her 
er det bare å trekke til seg alle inntrykk 
og nyte utsikten.  Etterpå er det å rusle 
ned igjen samme veien.  Og etter totalt 
11 timer på tur var jeg tilbake ved bilen.

Ved toppvarden, mot sør-vest.

Konglomerat fra området.

FRILUFTSUTSTYRFRILUFTSUTSTYR 
Kirkens Bymisjon Haugesund, Friluftsrådet Vest, Haugesund Turistforening og  

Haugesund Røde Kors har stiftet Frilager Haugalandet.  
En utleieportal av friluftsutstyr til alle.

Friluftsutstyr kan være en kostbar inves-
tering, og mye blir sjeldent brukt. De fire
samarbeidende aktørene ønsker alle å 
gjøre friluftsliv mer tilgjengelig og sosialt
inkluderende. 

Frilager Haugalandet skal tilby utleie 
av friluftsutstyr til en rimelig penge, 
til privatpersoner, organisasjoner, skole- 
klasser og andre grupper.
 
••    Om Friluftsliv virkelig skal være for 
alle, og ikke minst miljøvennlig, må vi 
finne nye måter å hjelpe folk å komme 
seg ut på. Frilager reduserer behov for å 
måtte investere stort i utstyr før man skal 
ut og nyte naturen, sier styreleder i Fri-
lager Haugalandet, Per Sigurd Velde.

• • Frilager blir også foreningenes eget  
lager, men nå blir utstyret vi har tilgjen-
geliggjort for alle til hver tid, fordi telt, 
ski, sykler, stormkjøkken og kanoer trives 
best på tur, sier Velde.

ET UNIKT SAMARBEID
Frilager representerer et spennende sam-
arbeid mellom noen av de største ideelle
organisasjoner på Haugalandet og Vel-
de påpeker at her er det plass til flere. 

••   Her er det plass til enda flere organi-
sasjoner, som utstyrsutleiere og viktige-
samarbeidspartnere. For å få dette til må 
vi ha så mange som mulig med på laget 
og ikke minst kommunene og nærings- 
livet, påpeker Velde.

Styret i Frilager Haugalandet består av styre- 
leder, Per Sigurd Velde (Haugesund Turist- 
forening), og styremedlemmer, Gunn Marit 
Nordmark (Kirkens Bymisjon Haugesund), 
Wenche Urdal (Røde Kors Haugesund) og 
Knut-Arild Sørensen (Friluftsrådet Vest).

KLIKK OG HENT
Utleiekonseptet er basert på en eksiste-
rende modell i sørfylket, Frilager. Fri- 
lager Haugalandet skal inn i samme 

portal, frilager.no, som er en nettbasert 
bestillingsløsning. Hvor man kan hente 
utstyret man skal ha, er ikke avklart. Et  
egnet lokale og ansatte til å drifte fri- 
lageret skal nå komme på plass.
 
•• Frilager har vært en stor suksess i sør-
fylket. Vi jobber etter samme modell og 
vet derfor mye om hva som må til for å 
lykkes på Haugalandet.

•• Den rette lagerplassen må finnes, mye 
verdifullt utstyr må settes i system og
gjøres klar til bruk, og arbeidskraft må 
samles, sier Velde.

De fire organisasjonene som stiftet Fri-
lager Haugalandet 30. september er  
allerede i gang med dette arbeidet og 
har som mål å ha Frilager ut til folket på  
Haugalandet allerede i løpet av 2020.
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BARNETURLAG

VÅRE TURVENNER

STØTT 

VÅRE 

ANNONSØRER 

DE STØTTER 

OSS

Telefon: 52 72 17 40
Sørhauggt. 183
5525 HAUGESUND
post@haugesund.intersport.no
Følg oss på facebook

VI I HAUGESUND TURISFORENING 

ØNSKER ALLE VÅRE 

MEDLEMMER  

EN RIKTIG GOD JUL & 

ET GODT NYTT ÅR

POPULÆRT 
BARNETURLAG I TYSVÆR

Dei to småbarnsmødrene Kine Angeltveit og Asbjørg Mørk Stråtveit gjekk saman om å starte 
Barnas Turlag i Tysvær. Responsen har vore stor, med rundt 100 turgåarar på opningsturen og 

170 på neste (spøkelses)tur. 

- Det er tydeleg at me treff eit behov, seier 
Kine Angeltveit som saman med Asbjørg 
Mørk Stråtveit starta Barnas Turlag  
Tysvær i sommar. 

I september gjekk opningsturen til Trodla- 
kjerkå i Tysvær kommune med om lag 
100 barn og vaksne marsjerande inn mot 
turmålet. 

- Me var heilt overvelda av responsen på 
den første turen, me visste om ein del 
som skulle kome men ikkje at me blei 
så mange, fortel Kine som nå gler seg 
til dei neste turane dei skal arrangere.  

I slutten av oktober inviterte dei til  
spøkelsestur rundt Bongsatjørn kor ein 
kunne møte både folk og spøkelse. Samla 
sett var 170 stykk med på turen. 

VARIERT OG SESONGBASERT
-  Me har sett opp eit årshjul og satsar på 
omtrent ein tur i månaden. Då tilpassar 
me oss sjølvsagt sesongen og veret, for-
tel Kine. Dei vekslar mellom å arrangere 
søndagsturar og kveldsmatturar som er 
i vekedagane, og tek sikte på eit tilbod 
som er opent og tilgjengeleg for alle.  
Turane vert annonsert på Facebook ei tid i  
forkant. 

- Arrangementa er opne for alle,  og sjølv 
om turane er i Tysvær kommune kan folk 
kome frå andre kommunar. Kjem det 
mange på turane, må me jo tilpasse oss 
etter det.  

- For mange er turar saman ein god møte-
plass til å knyte nye kjennskap, og når det 
er mange på tur er det lett at barna finn 
kvarande og leikar, seier Kine og viser til 
at turlaget si oppgåve er å peike mot turar 
og turmål i kommunen og legge til rette 
for å gå saman. 
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VÅRE TURVENNER VÅRE TURVENNER

Sørhauggt. 88 v/Markedet. Telefon: 52 70 22 70
A.S

Sørhauggt. 88 v/Markedet. Telefon: 52 70 22 70
A.S

Sørhauggt. 88 v/Markedet. Telefon: 52 70 22 70
A.S

Sørhauggt. 88 v/Markedet  52 70 22 70  post@horneland.no

STRANDGATEN 139 TLF: 52 72 14 74

suldaltransport.no

BESØK OSS PÅ
haugesund.dnt.no

VI I HAUGESUND TURISFORENING 

ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER  

EN RIKTIG GOD JUL

  
 
 
 

Vi har helikopter på 
våre lokasjoner i 
Bergen, Voss, Sand,  
Stryn, Kristiansand  
og Sandefjord.

Ring oss for pris!
Tlf.: 88 0013 13 – E-mail: post@fonnafly.no

www.fonnafly.no

post@argusprofil.no / mob 48348059 / argusprofil.no

ARGUS PROFIL

STØTT OSS MED DIN  
GRASROTANDEL!

STØTT HAUGESUND 
TURISTFORENING VED 
GI DIN GRASROTANDEL 
TIL OSS.

PÅ DEN MÅTEN ER DU 
MED PÅ Å BESTEMME 
HVEM SOM SKAL FÅ 
OVERSKUDDET FRA 
NORSK TIPPING.

Org. nr. 971 157 100

Les mer på grasrotandelen.no

I samarbeid med 
Frivillighet Norge 

og Idrettsforbundet

Gjennom Grasrotandelen fra 
Norsk Tipping, kan du støtte oss 
uten at det koster deg noe!

Hvis du tilknytter oss i år, 
vil vi motta 5 prosent* 
av ALT du har spilt 
for i 20�• • • •�.

Du kan tilknytte 
oss hos kommisjonæren, 
via grasrotandelen.no 
eller på norsk tipping 
mobilspill!

Les mer på grasrotandelen.no

Støtt oss 
med DIN 
Grasrotandel!

*For Multix genereres halvparten av overskuddet til Grasrotandelen.
  Grasrotandelen beregnes ikke for Extra og Flax.

Støtt Haugesund Turistforening 
ved å gi din grasrotandel til oss. 
På den måten er du med på å 
bestemme hvem som skal få 
overskuddet fra Norsk Tipping.

Org. nr. 971 157 100

Ta med deg strekkoden og ditt spillekort til
en av Norsk Tippings mange kommisjonærer

Han Jørgen e reiste 
på skitur aleina. 
Det jore an 
ikje i fjor,  
for då va an bare 
for badne å reina 
og fekk ikje låv 
a na mor. 
  
I år e an reist med 
an Leif og an Tore, 
og ingen fekk  
fyll´an ombord. 
Det tar seg kje ud, 
når ein drar med  
di store, 
å vinka nanna te 
na mor. 
  
Nå står an i bakkar, 
så hedle mod sletter. 
Han glir øve 
snødekkte vann. 
Men morå har våkne 
og vonne netter 
for alt det  
så henna kan. 
  
Eg lige han Jørgen 
men føle for morå, 
En kjenna nå 
ud og inn: 
Der finns ikje  
verre terreng på jorå 
enn det i et  
engsteligt sinn.

Farligt 
terreng   

av AJAX 

Foto: Lars K. Gjerde.

vi nærmer oss skisesongen nå og eva eide har foreslått at  
vi leser dette morsomt dikt av ajax. stavanger dikteren hett 

egentlig andreas jacobsen (1909 - 1955) men skrev under 
pseudonymet ajax. diktet finnes i «eg lengta tidt  en hyllest til 
rogalandsnaturen» utgitt av stavanger turistforening.  
god fornøyelse.  Mvh anne rees halvorsen

dikt

Ta med deg strekkoden og ditt spil-
lekort til en av Norsk Tippings mange 
kommisjonærer.

VI VOKSER MED DEG

REGNSKAP  |  LØNN  |  FORRETNINGSFØRSEL  |  RÅDGIVNING

Vi tilbyr komplette regnskapstjenester, forretningsførsel 

og rådgivning. Hagland Finans bistår gjerne i den løpende 

oppfølging av din virksomhet med oppgaver som regnskap og 

lønn, og  som rådgiver ved etablering, kjøp og salg av virksomhet, 

generasjonsskifte eller finansiering. hagland-finans.no

Tradisjon, kvalitet og 
kreativitet blandet med 

entusiasme er oppskriften
på godt storkjøkkenmiljø.

Du finner oss over hele landet.

www.norrona.net

VI I HAUGESUND TURISFORENING 

ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER  

EN RIKTIG GOD JUL & ET GODT NYTT ÅR

Bjelland VVS AS
Hverdager: 08:00-15:30 Telefon: 52 70 45 30
Kvalamarka 29, 5514 Haugesund
VB.no

Bjelland VVS AS

Allsidighet er vår
styrke - fra små
oppdrag på hytter
og bolig, til større
nærings- og
industribygg
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INKLUDERINGSPRIS

   TILDELT  
     INKLUDERINGSPRIS

Haugesund Turistforening er tildelt DNTs inkluderingspris 2019 for Friluftsliv for alle - hele året. 

Haugesund Turistforening får prisen for 
tilbudet Friluftsliv for alle - hele året. De 
er en pionerforening med sitt turtilbud 
for personer med psykisk og fysisk funk-
sjonsnedsettelser med ukentlige aktivi-
teter i mer enn ti år.

OM FRILUFTSLIV FOR ALLE
Det er et friluftsarrangement som er 
åpent for alle men er spesielt tilrettelagt 
for mennesker med ulike funksjonsned-
settelser.

Som oftest er oppmøtet ved Frilufts- 
huset i Djupadalen. Turer i skogen, natur- 
sti, vedarbeid er noen av aktivitetene før 
samlingene avsluttes med sosialt samvær 
og matlaging på bål. Deltakere kommer 
fra hele regionen, fra Etne i øst, Sveio i 
nord og Skudeneshavn i sør! 

HELSE I HVERT STEG
Psykisk helsetjeneste i Haugesund Kom-
mune og Haugesund Turistforening  
arrangerer tilrettelagte turer med vekt 

på psykisk helse. Vi går ulike turer i  
Byheiene og Djupadalen. Turene varierer 
i lengde og terreng med mulighet for  
korte og lange løyper.

Takk til alle som deltar 
uke etter uke!

Ole Martin 
Bauge

Jostein Eileraas sammen med Shila 
og Alepane

Camilla Muller
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Inneholder: 
Historien - Byheiene og Djupadalen gjennom tidene

På Tur Haugesund - 23 turer i Haugesund
Nytt Turkart Byheiene

         Medlemmer kr 399,- 
Ikke medlemmer kr 449,-

POPULÆR JULEGAVE
Bokpakken om Byheiene og Djupadalen

Historien om Byheiene og Djupadalen, 23 turtips og turkart fås i  
fin gaveeske, og til rabattert pris for medlemmer hos HT-butikken.



Lars Kristian har gjennom mange tiår vært 
et ivrig og aktivt medlem av Haugesund 
Turistforening. Han er en beskjeden  
person uten store ord og fakter, men en 
av dem som alltid stiller opp og sier ja 
til å delta. Enten det gjelder fotografier 
til HT-nytt eller bøker, skrive artikler til  
HT-nytt, være turleder på turer i områder 
som de fleste av oss ikke har gått, eller å 
stå i vervet som hyttevakt på Simlebu i 
tiår etter tiår.

Hovedfokus i denne samtalen med Lars 
Kristian er likevel Vandreren. Her med 
stor V, for det er neppe noen i Hauge-
sund Turistforening verken før eller nå 
som har gått flere og mer varierte turer 
enn ham.

BAKGRUNN
På spørsmål om han vokste opp i et ut-
preget turmiljø, svarer han benektende. 
Han likte nok å gå på tur alt i barndom-
men, men som liten gikk han bare noen 
mindre turer i nærområdet i Tysværvåg, 
der han vokste opp. Senere ble det et par 
noe lengre turer sommerstid. Han var 

noen få år på 1960-tallet med i oriente-
ringsgruppa i Førland IL. O-sporten tok 
han opp igjen gjennom bedriftsidretts-
laget i Televerket da han jobbet der. 
Han er fortsatt aktiv O-løper i bedrifts- 
orienteringen.

Da han jobbet noen år i Oslo etter endt 
utdanning, fikk han sans for turer i  
Oslomarka. Og etter at han flyttet tilbake 
til Haugalandet, kom han med i turist-
foreningen. I første omgang deltok han 
på fellesturer, senere våget han seg på 
turer på egen hånd. Han var godt kjent 
med bruk av kart og kompass fra oriente-
ringsaktiviteten.

TURER I HELE NORGE 
Lars Kristian er stadig på tur, både til fots 
og på ski. Vi spør ikke engang om antall 
turer eller antall kilometer pr år, det er 
ikke viktig. Men at det blir svært mange 
hvert år, er det ingen tvil om.

Han går turer i store deler av Norge. I 
dette nummer av HT-nytt skriver han 
f.eks. om en tur i kystnære Ålfotbre- 

området i Sogn og Fjordane. Han fortel-
ler at han foretrekker snaufjell og gjerne 
bratt terreng. Hardangervidda øst og 
Finnmarksvidda er derfor blant de tur-
områdene som han til nå har valgt bort. 
Men så har han da også gått mye i de 
fleste andre fjellområder. Heller ikke når 
det blir så bratt at han må klatre, rygger 
han unna. Han har bl.a. klatret til topps 
på Store Skagastølstind i Jotunheimen.

ALPER OG ANDESFJELL
Også spennende og bratte fjell i andre 
land har fanget Lars Kristians interesse. 
Han har flere ganger vært på turer i  
Alpene og bl.a. på toppen av Mont Blanc 
og Matterhorn. Han har også vært flere  
 
 
 
 
 

Neppe noen i Haugesund Turistforening har gått så mange og så varierte turer som Lars Kristian 
Gjerde. Ustoppelig vandrer. Utrettelig fotograf. Hyttevakt. Turleder. Artikkelforfatter. Lars Kristian 

Gjerde kan karakteriseres ved en rekke stikkord som alle gir uttrykk for egeninnsats.
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FJELLVANDRERENFJELLVANDREREN

FJELLVANDREREN

Tekst : Per Qvale
Foto: Lars Kristian Gjerde

Jotunheimen  Bukkeholstindan 2008

 Mont Blanc  Soloppgang på 
vei til toppen  2005

Romsdal  Store 
Trolltind  2010.



Svaret mitt må vel være at jeg utviser  
generell forsiktighet og bruker sunt vett.

HVORFOR TUR?
Naturen, er det første Lars Kristian sier om 
grunnene til at han går tur. Han kjenner 
dragning mot fjellet, særlig høye og 
snaue fjell, og setter stor pris på de store 
og spektakulære utsyn. Videre gir det god 
mening å holde seg i bra fysisk for, og så 
er det fint å utfordre seg selv og sine egne 
grenser. Han mener også at å gå tur gjør 
oss lettere til sinns. Vi blir rett og slett 
glade av å gå tur, sier han.

Også dugnadsarbeid er positivt. Det er 
kjekt å delta i dugnadsfellesskap. Da får 
han også gi noe tilbake som motytelse for 
alt det som fellesskapet i HT har gitt - og 
fortsatt gir - ham. I tillegg er jo dugnads-
innsats helt nødvendig for å opprettholde 
og drive det gode tilbudet HT har til fri-
luftsinteresserte.

FAVORITT-TURER
For en så bevandret kar som Lars Kristian 
er det vanskelig å peke ut favoritt-turer. 
De mest spektakulære turene han har 
gått er trolig toppene Mont Blanc og 
Matterhorn. Han liker i det hele tatt 

Chamonixområdet godt. Der er det bratt 
landskap med breer og luftige turtraseer 
som passer ham godt.

Lokalt er nok favoritten, ikke uventet, 
området rundt Sauabrehytta.

70 ÅR ER INGEN ALDER
Mange av turene til Lars Kristian går på 
og ved breer. Han har sett gjennom en 
årrekke hvordan breene minker, bl.a.  
Buerbreen og Briksdalsbreen. Han mener 
at den dramatiske bresmeltingen i alle 
fall delvis er menneskeskapt. Dette  
bekymrer Vandreren og natur- og breen-
tusiasten.

Du har nå nettopp fylt 70 år. Merker du 
alderen og reduserer turlengde og tempo? 
Lars Kristian tenker seg om og tror nok 
at han kanskje merker litt forskjell og  
kanskje går noe saktere enn før. Men 
konkluderer med at han fortsatt kan gå 
langt når han får gå i sitt eget tempo. Og 
at han vil fortsette å gå så lenge som han 
kan, både på ski og til fots som gir en fin 
variasjon. Det er ikke vanskelig å tro ham 
på den programerklæringen.

turer i Dolomittene, hvor han bl.a. 
har gått mange via ferrata-ruter. Hans 
personlige høyderekord er turen 
til toppen av Aconcagua i Andes- 
fjellene. Denne toppen ligger i Argentina, 
nær grensa til Chile og er på hele 6.962  
m.o.h.

NORGE ELLER UTLANDET?
På spørsmål om fordeler og ulemper 
for turer i Norge mot turer i utlandet,  
viser Lars Kristian til at de steder han har 
gått tur i andre land gir små muligheter 

for turer fra hytte til hytte. Det norske  
hyttenettet gir muligheter for mer varierte 
og lengre turer enn det han har sett i  
andre land. Der går man ofte til ei  
bestemt hytte, som blir utgangspunkt for 
tur videre til en bestemt topp eller ett 
særskilt turmål. 

Når vi går tur i Alpene, er det vanskelig 
å finne steder der det ikke er veldig mye 
folk. I Norge kan man i større grad velge 
hvor beferdet område man vil vandre i.
Det tillitsbaserte systemet med betaling 

på ubetjente og selvbetjente hytter er 
også enestående og en fordel med turer 
i Norge.

Mange av de turløypene som Lars Kristian 
har brukt i andre land, er svært tilrette-
lagt, ofte i overkant mye. Også dette i 
motsetning til det som er vanlig i Norge.

HYTTER OG LØYPER I NÆR-
OMRÅDET
Selv om han han vandret i mange fjerne 
fjell, mener Lars Kristian at HTs hytter 
og løypenett fullt ut er på høyde med 
andre hytter og løyper både i Norge 
og i utlandet. Etnefjellene og turområ-
dene i HTs nærområder har ikke mistet 
sin tiltrekningskraft selv om at han har 
gått i mange områder. Etnefjellene er et 
flott turområde med gode løyper og god  
merking, sier han.

TURER UTENFOR ALLFARVEG
På mange av dine turer går du langt 
utenfor allfarveg, der det ikke er stier 
eller merking og der det går få eller  
ingen andre. Og ofte går du alene på 
slike turer. Hvilke forholdsregler tar du 
for å redusere risiko for uhell og skader? 
Egentlig ingen spesielle forholdsregler. 

FJELLVANDRERENFJELLVANDREREN
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Med «Turvotten» fra HT-nytt på Aconcagua.  2008

Via Ferrata  Dolomittene  2014.

Via Ferrata  Dolomittene  2014.

Etnefjellene   Sandvasshytta  2013

Folgefonna  På toppen av Fonna  2012.

Folgefonna   Holmaskjerbu  2012
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Snøen knitrer under skiene og den friske fjelluften fyller lungene. Den siste
bakken opp til turistforeningens hytte er tung, men det er godt å kjenne at
du bruker din egen kraft. Haugaland Kraft er stolt over å støtte Haugesund
Turistforening. Noe som bidrar til å gjøre naturen tilgjengelig for oss alle.

Vi ønsker alle haugalendinger en god tur!

Endelig er vinteren her
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STIUTBEDRING TIL 
TJELLTJØRN

Anbjørn Sortland (68) og Lyder 
Lundø (69) er i full gang med 
drenering og steinsetting av stien 
inn til Tjelltjørn. 

Begge har holdt på med dette 
en del år, (Anbjørn helt fra 1997) 
til glede fra alle oss som går 
tur i dette idylliske området.

Ei turbok for Sveio er nå under arbeid.  
Planen er at boka skal være ferdig i løpet av 
2020. Den vil bli den tredje boka i Hauge- 
sund Turistforenings På tur-serie. Den første 
boka i denne serien var På tur Tysvær og 
Bokn (2017), mens den neste var På tur 
Haugesund (2018).

På tur Sveio vil inneholde beskrivelse av ca 
25 turer av ulik lengde og vanskelighetsgrad 
sammen med kart, fotografier og omtale 
av mange kulturminner og andre severdig- 
heter som vi passerer når vi går turene. 

Redaksjon for boka er Torfinn Dommersnes, 
Lars Kristian Gjerde, Anne Rees Halvorsen 
og Per Qvale.

AKTUELT

STI OG VARDE

TURBOK FOR SVEIO
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BILDE 6
12. juni ledet Eldbjørg en gjeng rundt  
Lysevatnet i vakre Nedstrand. Vårseson-
gen ble avsluttet med cruise i Ryfylke- 
bassenget. 66 deltagere fikk en uforglem-
melig tur fra Jelsa til Judaberg på MF 
Foldøy. Middagen servertes på Utstein 
kloster
...og været ? Det var vakkert hele turen.

BILDE 7
Hamrehytta og Storaskar innleder høst-
sesongen. I slutten av august dro nitten 
glade fjellfolk til Dyranut og hadde tre 
opplevelsesrike dager på Hardangervidda 
trykt og sikkert ledet av Bjørn Rasmuss 
og Bjarne.

BILDE 8
11 av de mest vanntette seniorene  
ignorere øspøs regnvatn som bøtta ned 
hele denne septemberdager vi hadde tur 
til Ognøy Bokn -de påsto at turen var 
uforglemmelig og  svært så våt...tøffe 
vest-lendinger.

BILDE 9
Seniorgruppen har stor glede av å besøke 
våre egne hytter i Etnefjellet. I år gikk 
todagersturen til Simlebu,opp fra Skrom-
me og ned til Rullestad i et fantastisk 
høstvær. Fjellet hilste oss velkommen 
ikledd de vakreste farger og strålende sol.
14 spreke seniorer hadde en tur som vil  
huskes lenge. 

Ola Rullestad fant stier vi sjelden går på, 
og ledet oss trygt opp og ned.

I skrivende stund står det tre turer igjen 
i 2019 sesongen og ett medlemsmøte, 
som denne gangen starter på Edda Kino, 
Filmen Eidi handler om en 83 årig dame 
som vil gjenomføre sitt livs drøm... 
klatre opp Sulivenfjellet i Skotland... 
Passer godt for seniorene i HT. Etterpå 
blir det kaffi og kringle på HT huset.

Takk til alle som har vært med senio-
rene på tur i år og VELKOMMEN til 
mange kjekke turer og opplevelser i 
2020. Husk vi har alltid plass til flere.

Tekst: Anne Lise Thuen Borum
Foto:   Solveig Helgeland Hauge,     
              Anne Rees Halvorsen,   
              Anne Lise Thuen Borum

BILDE 1 
Barmaksturenestartet 6. mars med tur 
til Storesåt. Vi vandret videre på kirke-
vei, både fra Ferkingstad til Skudenes og 
i gamle Skåre til Skokland.

BILDE 2
I Førremarka spilte vi på Songsteinen 
og fikk historien om Dordi levende for-
talt av Hartwig Vaage midt i den største 
kusomlia på Haugalandet.

BILDE 3
Vi byttet ut bygdevandring i Etne med
En flott tur over Sirahavet.....for anlednin-
gen kalt «Stillehavet « ikke en krusning. 
Vi ble godt mottatt av Marit Eide Klovning 
som guidet oss på denne magiske øya.

BILDE 4
Vi fant skomakernibba i Vikedal, selv 
om været hadde «fifty shades og grey». 
Eksotisk for turgåerne.

BILDE 5
Gourmetturen i år gikk til Løkjelvatnhyt-
ta. 15 deltagere bar med seg mengder(!!) 
av proviant, kokkelert og forterte sju  
eksklusive delikatesser og hadde en  
hyggelig kulturaften. Litt heftig vær på 
tilbaketuren, men pytt pytt «Va så kjekt 
atte».

UT.. MED SENIORENE  
SESONG 2019

SENIORTURERSENIORTURER
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Vi startet sesongen med å avlyse begge de to skiturene..... 
sørvestlandsvær



Har du fortsatt ikke tilgang til plussartikler?

Så enkelt kommer du i gang!

Tilgang til innhold på h-avis.no

Del med familien

Morgendagens eAvis kvelden før

Søkbart eAvis-arkiv

Riksavisen Rix

1 minutt
og du har 

tilgang til alt!

Gå til  
h-avis.no/registrer

Registrer navn, mobilnummer, 
epostadresse og fødselsdato. 

Følg punktene videre.

Du er nå innlogget og har 
tilgang til plussartikler på 

h-avis.no
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OLALIA 

OLALIA SØKER FLEIRE VERTAROLALIA SØKER FLEIRE VERTAR
Over 30 hyttevertar har sørga for opne dører på Olalihytta det siste året.  

Nå skal det satsast på ytterlegare aktivitet på fjellstova, og turistforeininga er på jakt  
etter fleire som vil vera vertskap på Fjellstova.  

- Eg har hatt to fine vertshelger på Olalia. 
Me møter mange hyggelege folk, både nye 
og kjente. Det er god stemning og hytta er 
veldig fin. Det har også vore veldig kjekt 
å bli kjent med dei andre vertane. Det er 
spennande å prøve noko nytt og kjekt å 
bidra til at eit slikt godt tilbod kan haldast 
i gang, fortel Ingeborg Vetrhus Dørheim, 
ein av dei nye hyttevertane på Olalia  
Fjellstove. 

Ei fjellstove med open kafé og vertskap 
krev eit godt mannskap. I 2018 gjennom-
førte Haugesund Turistforening ein større 
kampanje for å få fleire hyttevertar med på 
laget, og med stor suksess.  Dørheim var 
ein av totalt 30 personar som melde seg for 
vertskapsjobben.  

- Takka vera hyttevertane som stilte som 
sommarvertskap under god organisering 
av Eivind Hammer, klarte me å halda Ola-
lia open med kafè kvar dag i sommarferien. 
I tillegg har vertane har lagt ned over 2000 
dugnadstimar den siste haust- og vinterse-
songen. Gjennom heile året har me kunna 

tatt i mot dei mange gjestene våre, nettopp 
fordi me fekk så mange hyttevertar som 
ønska å bidra, seier Anne Smistad Flem-
men i driftskomiteen for Olalia Fjellstove.

- Olalia har blitt eit ynda turmål for mange 
og me har bygd opp eit godt tilbod på fjell-
stova. Med rekrutteringa av nye vertar i 
fjor klarte me å sikra dette tilbodet vidare 
for gjestene våre, og nå håpar me å ytter-
legare utvida satsinga på Olalia med endå 
fleire hyttevertar, seier Flemmen. 

Haugesund Turistforening er nå i ferd 
med å rulla ut ny rekrutteringskampanje.  
Målsetjinga vår er å ha 50 hyttevertar  
totalt, slik at helgar og opningsdagar kan 
fordelast på fleire. 

Og Dørheim seier hyttevertrolla trygt 
kan anbefalast til fleire:
- Som hyttevert har me ulike oppgåver på 
hytta. Når kafeen er open har ein ansvar 
for å drive den og holde i orden der. På 
travle dagar må me gjerne også hjelpe til på 
kjøkkenet, der det er eigne tilsette. Utan-

om dette viser me nye overnattingsgjester 
rundt på hytta, passar på at hytta er ryddig, 
fyrer i omen, og gir turtips i nærområdet til 
gjester spør om det, fortel Dørheim. 

Sjølv om mange har Olalia som eit naturleg 
turmål, stansar likevel ikkje turopplev- 
inga ved Fjellstova. Områda rundt hytta og  
vidare innover fjella har mykje å by på, og 
Flemmen håpar at fleire hyttevertar kan 
bidra til at besøkande får oppleva meir av 
dette. 

- Me jobbar alltid for å få enda fleire  
besøkande til Olalia heile året, og vil 
rigga oss slikt av me har eit stort appa-
rat av hyttevertar som kan ta i mot fleire 
besøkande og samstundes bidra til eit 
større aktivitetstilbod. Me håpar å kunna 
organisera fellesturar til Staurskar og 
Hauganuten. Me har også kanoar tilgjen-
gelege for gjestene våre ved Forevatnet. 
For barnefamiliar kan det vera langt å gå 
heilt til Forevatnet på ein dag, men turen 
er perfekt dagen etter ei overnatting på 
Olalia, seier Flemmen. 

30     HT-NYTT 2-2019



På papiret kan jo det virke som en smal sak.  
Men dørstokkmila kan være lang, ullundertøyet 
kan klø og støvlene kan plutselig inneholde 
usynlige småstein som aldri helt forsvinner.

Alle som har barn, eller husker sin egen  
barndom, vet hvordan turer ute i friluft skaper 
minner som varer. Å dra med ungene på tur 
krever lokking og avledning. Noen ganger 
kan det virke som innsatsen er hakket for høy. 
Kanskje kan det virke som om det er aller best 
hjemme. Uten stress og kav. Og selvsagt vet 
vi like godt at det krever både sin mann og 
kvinne når ungene skal dras med på tur.

Innen votter, sokker, bukser, dresser, skjerf og 
luer er på plass må minst et barn på do – og 
det behovet inntreffer selvsagt akkurat i det 
alle er klar. Men så begynner det å løsne.  
De fine øyeblikkene blir så synlige. Denne 
friskheten som ingen treningsstudio kan matche.
Dere finner nye stier, kjenner årstidene ut og 
inn. Kanskje fyrer dere opp et bål, kanskje 
tilbringer dere natten i telt? Kanskje ser dere 

på stjernene en mørk vinterkveld? Friluftslivet 
begynner der sivilisasjon og bebyggelse  
slutter. Friluftsliv er ikke bare sti og tur.  
Friluftslivet er diskusjonen om forskjellen på 
rypebæsj og harebæsj, om det er lemenår i 
år, om fordelen med gapahuk eller gleden av 
å lese kartet og finne frem.

De aller beste diskusjonene skjer gjerne 
mens dere går. Når kroppen og hodet er i 
bevegelse. Uttrykket «å ha vært ute en vinter-
natt» betyr at vi har vært utsatt for prøvelser. 
Det kan også friluftslivet gi oss. Enten ved å 
sove under åpen himmel, komme seg på en 
høy topp eller gå opp din helt egen sti.

Selvsagt er solskinn deilig, men du skal ikke 
være mer enn 15-20 minutt på Haugalandet 
før du aner at et værskifte er på gang. Godt 
vær for friluftsliv er derfor all slags vær. Noen 
ganger er det varmt, andre ganger er det vått. 
Hver værtype har sin sjarm. Og turterrenget er 
aldri langt unna her på Haugalandet. Skoger,  
heier, marker, sjø, innsjøer og strand.  

Friluftslivets hemmelighet er jo at det er turen  
som er målet. Leve i det berømte «nuet», 
glemme seg selv og la tankene løpe fritt.  
For plutselig kommer disse små og magiske 
øyeblikkene oftere, de som gjør at både tåke 
og vind letter. Det dukker opp et kort glimt av 
en hare, en rype eller et ekorn og gleden over 
å være ute vokser seg større og større.

Men noen må rydde den stien, noen må bygge  
den varden, male den hytta og sørge for at 
broen over elven er trygg. Det er noen som 
står tidlig opp og baker de bollene, lager  
vaffelrøra, fyrer i peisen, setter ut postene, 
kvister den løypa, merker ruta, arrangerer den 
turen, og stiller sitt baksete til disposisjon når 
avreise nærmer seg.

Hvert år kommer Haugalendingene seg ut på 
tur og oppdager naturen fordi ivrige ildsjeler  
jobber i det stille og legger til rette for at  
du skal få en god tur. Det er det friluftslivet 
handler om, at det er god plass og at det  
finnes #einforalle.

Finnes det noe friere enn friluftsliv?

Å komme seg ut på tur, er en aldri så liten balansekunst.  
Ikke fordi man går på slakk line eller klatrer bratte fjellvegger, men fordi  

det handler om å komme seg ut og at både små og store skal trives.

Telefon 52705000    haugesund-sparebank.no

Annonse for Haugesund Sparebank

Jon Magne Svendsbøe fra HIL Orientering.Lotte Størksen, Haugesund Turistforening.

uristforening
Haugesund 

B
Returadr.: Haugesund Turistforening  Boks 432, 5501 Haugesund,

BSU
Telefon 03240 www.haugesund-sparebank.no

En skikkelig feit sparegris!
BSU

Voksen sparing krever en voksen sparegris. Boligsparing for unge er den beste måten å 
spare til bolig på. Du får gode renter, skattefradrag og en hel del voksenpoeng. Kontakt oss 
i Haugesund Sparebank så hjelper vi deg med å komme i gang med sparing i BSU.


