
«Minutt for minutt med Lars Monsen« i Jotunheimen, 18.-22.juli 2018. 

«Mine opplevelser og erfaringer» v/ Ingunn Hermansen, frivillig for DNT.   

 

 

 

 

Dugnadsånd og frivillighet er typisk norsk og flott å få oppleve.  

Etter 5 dager i Breheimen og Jotunheimen, er jeg både takknemlig og glad for å ha gått skritt for 

skritt sammen med Monsen i minutt for minutt. 

Vi var mange DNT-medlemmer som bar tunge sekker med kabler, utstyr og proviant for NRKs TV-

sendinger i «Sommeråpent» denne uka.  

Første dagen på turen gjennom Jotunheimen med rundt 160 personer i turfølget, startet med regn, 

tåke og torden og traseen som gikk fra Bøvertun til Sognefjellshytta. Der ble vi servert nydelig 

viltgryte til middag med påfølgende hjemmebakt kringle og kaffe av vertskapet. Det var godt å kunne 

hvile slitne bein og tørke klær innendørs før vi krøp «til køys» i soveposene i teltene på oversiden av 

hytta. 

 

Vi vandret i lang-lang rekke etter Lars Monsen og hans NRK-team gjennom Bøverdalen.  

Dagen etter møtte vi uthvilte opp for utdeling av pakkposer som skulle bæres av oss frivillige i DNT på 

turen fra Sognefjellet til Fannaråkhytta. Denne traseen går over Fannaråkbreen og vi var 5 taulag som 

krysset breen og som fikk anledning til å bestige Fannaråken og besøke hytta denne ettermiddagen. 

Det var en hard tur med tung sekk i bratt terreng, men en fantastisk opplevelse å nå fram til dette 

stedet som er Nord Europas høyest beliggende betjente overnattingskvarter på 2068 moh. Klarvær, 

vindstille og spektakulær utsikt mot det mektige Hurrungane og flott solnedgang er sjeldent å 

oppleve her. 



 

Utdeling av pakkposer var fast post på programmet for oss DNT-bærere hver morgen. Vi bar 6-8 kg i tillegg til 

telt, sovepose, klær og mat til eget bruk.   

 

 

 

 

 

 

Etter en times tur i taulag over Fannaråkbreen og bratt oppstigning, nådde vi Fannaråkhytta , 2068 moh. 

Etter en fin natt i lavvo, magisk soloppgang og god frokost, startet DNT-gjengen og NRK-teamet 

nedstigningen i et terreng med mye stein, men også et fantastisk frodig landskap med utsyn mot 

mektige fjelltopper i alle retninger. Selv Lars Monsen lot seg imponere og uttrykte at dette var den 

flotteste nedturen han noen gang hadde hatt. Vi fulgte så stien mot Skogadalsbøen hvor vertskapet 

tok imot oss og serverte mat og drikke av alle slag til slitne turfolk. Her var det også mulig å få seg et 

forfriskende bad i finværet i kulpen overfor hytta. Vi slo leir på fine teltplasser i skråningen og kunne 

krype i posen etter nok en flott dag i fjellet. 

Fra Skogadalsbøen gikk turen videre til Fleskedalen hvor vi etablerte teltleir ved elva og rigget oss til 

rundt kokeapparatene for å lage middag og ettermiddagskaffe. Noen av oss fant også en god del 

multe som smakte godt til havregrøten dagen etter.  

 

Teltleir og hyggelig samvær rundt opptakene og TV-sendingene i «Sommeråpent» 

 



Siste etappe gikk fra Fleskedalen og Utladalen over idylliske Vettismorki via kanten mot Vettisfossen 

og den bratte nedstigingen mot Vetti Gard. Der ble vi, med Lars Monsen i spissen ønsket velkommen 

av jublende årdøler som hadde møtt fram for å ta imot turfølget. Det var rørende og flott. På Vetti 

Gard fikk vi servert rømmegrøt, flatbrød, spekeflesk og vafler. Det smakte herlig før vi tok fatt på 

siste etappe mot Svalheim Camping hvor siste sending av «Sommeråpent» denne uka ble sendt. 

 

Etter en flott tur gjennom frodige Utladalen ankom vi Vetti Gard. 

 

  

 

 

 

  

 

 


