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Ikke lenge etter at Rondanestien ble tilbakelagt i 2007 og 2008 begynte jeg å sysle med
tanken om også å gå Jotunheimstien. Men, av diverse årsaker, skulle det gå noen år før også
denne turen kunne realiseres. I likhet med flere andre Jotunheimstivandrere var det også for
meg uaktuelt å tilbakelegge hele stien i en jafs, så stykkevis og delt måtte bli løsningen. Og
her ligger noe av utfordringen, eller for den saks skyld gleden, ved å gå turen, nemlig
planleggingen av, og logistikken rundt, etappene. Etter å ha nådd en anseelig alder, har også
lysten på overnatting under kummerlige forhold avtatt betraktelig. Så en av oppgavene var da
å blinke ut gjennomførbare dagsetapper uten å måtte overnatte i gapahuker og andre mindre
tiltalene «kryp-inn». Det ble derfor tilbragt mang en time bak PCen for å finne gode start- og
sluttpunkter for dagsetapper som passet med tog- og bussavganger etc. Og her kom
utviklingen på teknologifronten siden Rondanestien ble gjennomført til god hjelp. Både
ruter.no, kartene på ut.no, «Google maps», «Google Street View» m.m. er gode hjelpemidler
for slik planlegging. I forkant av etappene ble tilhørende kartutsnitt printet ut fra ut.no, noe
som sammen med min Garmin GPS var godt nok for flere av etappene.

Først litt om stiens kvalitet og merking
La det være sagt med en gang: Fra Liomseter og opp til Gjendesheim er stien meget godt
merket, godt synlig i terrenget, og en nytelse å gå på. Spesielt strekket fra Liomseter og bort
til Oskampen plasserer seg godt oppe på min 10-på-topp liste for utførte fjellturer. Bortover
langs Vakkerlifjellet og Langsua nasjonalpark er det en fantastisk utsikt i alle retninger. Her er
det bare å velge blant Golsfjellet, Jotunheimen, Rondane m.fl. Strekket fra Oskampen til
Sikkilsdalsetra preges av den relativt tunge stigningen opp Vangstulkampen. Men når man
først er oppe, får man en fantastisk utsikt både ned mot Sikkilsdalen og -vannet, samt bortover
til Jotunheimen.
Sør for Liomseter er stien av mer variert kvalitet samt at det enkelte steder er noe mangelfull
merking. Stedvis blir stien mer eller mindre helt borte i terrenget, sikkert grunnet lite trafikk,
så da er en god GPS en kjærkommen venn å ha for å finne tilbake til stiføret dersom man
drifter ut fra denne, hvilket skjedde meg enkelte ganger.
En ikke ubetydelig del av Jotunheimstien er lagt på skogsveier. Alle som har gått mye, vet at
vekten av fottøy har mye å si for hvor mye krefter man bruker. Et tips er derfor å bytte ut
fjellstøvlene med joggesko så snart man har et lengre strekk skogsbilvei foran seg.

Så litt om de enkelte etappene som utgjorde min tur
Oslo - Råbjørnhytta
Strekket fra Oslo til Råbjørnhytta i Nannestad kommune er felles for Rondane- og
Jotunheimstiene, så denne turen var allerede tilbakelagt når jeg gikk Rondanestien for noen år
siden.
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9. mai 2014 Bruvoll - Lygnaseter
På dette tidspunktet hadde siste rest av snø forlengst forduftet i mine i hjemlige trakter, så det
at det faktisk kunne være snø der jeg skulle gå, var ikke i mine tanker. Jeg ble derfor meget
betenkt når det, etterhvert som jeg nærmet meg Lygnaseter, ble mer og mer snø oppover i
liene. Vel vel, planen var ihvertfall å parkere bilen ved Lygnaseter, ta taxi ned til Jaren, tog
derfra til Roa, og så til slutt
taxi bort til Bruvoll, hvor
Jotunheim-stien passerer. På
tross av at det lå godt med
snø i liene oppe ved
Lygnaseter, bestemte jeg
meg for å prøve, så fikk det
bære eller briste. Taxien
satte meg av ved
parkeringsplassen ved E16
rett ved Bruvoll, så her
startet turen. Også her var
det stedvis godt med snø,
men utrolig nok bar den meg
stort sett, ihvertfall inne i
skogen, men her var det også
lange snøfrie strekk. De
Som bildet viser var det godt med snø, stedvis, langs stien.
tyngste strekkene fikk jeg
langs skogsbilveiene hvor det
lå snø som ikke bar meg. Her ble det mange kraftkrevende «gjennomtråkk». Men km etter
km ble tilbakelagt, og heldigvis var hele strekket langs Vassbråa opp til Risbakkhytta snøfritt.
Det var det derimot ikke over Lushaugen, så der ble det en del jabbing. Ved å gå på snødekte
sommerstier må man også hanskes med en annen utfordring, nemlig at stimerking som ligger
lavt i terrenget (fjell/stein), blir borte. Dette merket jeg godt flere steder, og spesielt over
Lushaugen gikk jeg lengre strekk kun på GPSen. Fra skihytta på nordsiden av Lushaugen var
det befriende å kunne følge et vårpreget, men dog ganske fast, skispor bort til Lygnaseter.
Siden vi nå var godt inne i våren, antar jeg at mine etterlatte fotspor i skisporet ikke ble til
irritasjon for særlige mange skiløpere.
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6. juni 2014 Lygnaseter - Bleiken stasjon
Bilen ble også nå parkert på
Lygnaseter. Deretter en fin
rusletur ned til Bleiken
stasjon, en tur på ca 15 km,
denne gang selvsagt helt
snøfritt. Deretter tog ned til
Jaren, og så taxi tilbake til
Lygnaseter.

Utsikt mot Randsfjorden, på veg nedover mot Bleiken stasjon.

21. juni 2014 Råbjørnhytta - Bruvoll
Strekket fra Oslo til
Råbjørnhytta var, som nevnt
innledningsvis, gjennomført
i forbindelse med
Rondanesti-turen. Men
turen fra Råbjørn og opp til
Bruvoll gjensto. Her ble
utveien rett og slett å starte
ved Bruvoll, og så gå
Jotunheimstien ned til
Råbjørnhytta, og så følge en
litt annen sti tilbake, som
gikk langs Råbjørn, opp til
Snellingen, og så tilbake til
Bruvoll. Dette ble da en
hyggelig lørdagstur en fin
Ved Råbjørnhytta skiller Jotunheim- og Rondanestien lag. Et spesielt
junidag, på totalt 20 km.
sted for meg som har gått begge stiene.

13. september 2014 Bleiken stasjon - Eina stasjon
Kjørte til Bleiken stasjon hvor bilen ble parkert. Været var godt denne høstdagen, så det var
bare å legge i vei, først et par km langs 44, deretter inn i terrenget og langs Gjøvikbanen et
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stykke. Vel oppe på Kvitingen ble det en velfortjent lunsjpause før Kvitingsmyrene skulle
forseres. Rett før sistnevnte
mistet jeg (nok en gang)
stien (som nevnt
innledningsvis er
Jotunheimstien stedvis
sparsommelig merket, så
man må være veldig årvåken
når man går. Det er også en
stor fordel å ha med GPS
slik at man navigere seg
tilbake til stien hvis man
skulle miste denne). Så
endte derfor med å jabbe
over et langt og meget tungt
myrstrekk før jeg kom inn
på stien igjen. Etter dette
Bleiken stasjon. Ikke akkurat verdens navle, men dog en trivelig plass
forløp resten av turen helt
greit. Fin rusletur nedover
Granlia, bortover Åsmyrene,
og så ned til Skjelbreieda.
Deretter bort til Eina stasjon
med ca 4 minutter margin til
toget kom. Fulgte dette
tilbake til Bleiken stasjon,
og så var det bare å kjøre
hjem.

Fin utsikt ned mot Skjelbreida ved Eina.

2. oktober 2014
Eina stasjon - Dølstua
Dette var nok en etappe som ble et resultat av mye logistikksonderinger rundt stoppesteder og
tider for buss og tog. For mitt vedkommende ble løsningen å starte tidlig og så kjøre opp til
Gjøvik. Bilen ble der parkert ved jernbanen, og så ble det tog opp til Eina. Derfra var det
bare å legge i vei. Først samme strekket langs Skjelbreida som var avslutningen på forrige
etappe. Deretter kryssing av nedlagte Valdresbanen, og så bakkene opp mot Granvoll og
bortover mot Volla. Her klarte jeg nok en gang å miste stien, dvs. jeg bommet tydeligvis på et
stikryss, og endte med å følge en annen sti et stykke. Isteden for å snu, ble løsningen denne
gang å følge gårdsveien fra Haugli ned til 114, bortover langs denne et lite stykke, og så opp
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igjen mot idrettsplassen, hvor jeg igjen kom inn på stien. Rett før Paulsrud ble stien igjen
borte, men kom meg greit opp til Paulsrud. Herfra var det godt merket bort til Mæhlumsetra
hvor lunsjpausen ble
innvilget. Men bussen gikk
fra Dølstua 16:07, så etter et
kvarters tid var det bare å
legge i vei igjen. Fin tur
videre bort til Øgardssetra,
Gildrehaugen og så opp til
vakre Vesterås, med fin
utsikt nedover mot
Gjøviktraktene. Vel borte
ved Dølstua ble det ca 20
minutter venting og så
busstur ned til Gjøvik hvor
bilen sto parkert.

Kryssing av den nedlagte Valdresbanen

Vesterås med sin åpne og luftige beliggenhet

11. juni 2015 Dølstua - Storlondammen
Med fjorårets «snøtråkk-tur" opp til Lygnaseter frisk i minne, samt en kald vår og stedvis mye
snø i fjellet, ble neste etappe mot Gjendesheim «utsatt» til denne torsdagen i juni. Pga en
innlagt «ekstraferie» ifm jobbskifte, hadde jeg en del ledig tid denne våren, som kom godt
med. Kjørte oppover onsdag 10. juni og parkerte bilen ved Storlondammen. Deretter buss
ned til Gjøvik hvor jeg tilbragte en natt på Gjøvik Vandrehjem Hovdetun til en meget
overkommelig pris. Opp tidlig torsdag morgen, ruslet bort til Tingstad fabrikker (ca 10 min),
og så buss derfra opp til Dølstua hvor forrige etappe ble avsluttet. Siden jeg var svært lite
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lysten på overnattinger i «gapahuker», valgte jeg å tilbakelegge hele strekket mellom Dølstua
og Storlondammen (ca 44 km) i en jafs. For å lette litt på denne turen, valgte jeg å følge veien
(132) fra Varpebakken bort til Landås kirke, og så skogsbilveien derfra opp til Gorolia. Gikk
da i joggesko, som jo er en god del lettere enn fjellstøvler, og sparte derfor noen kalorier på
det. (Dette var forøvrig en erfaring jeg praktiserte også andre steder på turen. Dvs, hvis det
var et forholdsvis langt strekk på vei, byttet jeg fjellstøvlene med joggesko. Som de fleste
vandrere har erfart, er det mye lettere å
bære tungt på ryggen enn på bena).
Når jeg kom frem til Storlondammen
utpå ettermiddagen etter en fin tur uten
noen sti-bom denne gangen, viste
GPSen at jeg hadde vært i bevegelse i 8
timer og 15 minutter og stoppet i 41
minutter. Vel fremme ved
Storlondammen og bilen bar det rett
opp til hytta og en behagelig helg oppe
i Dovrefjell-området.

Mange turmuligheter fra Hornås

10. - 13. august 2015 Storlondammen - Gjendesheim/Maurvangen
Og så - endelig - etter flere enkeltetapper oppover Toten, gjenstod «kun» siste del av turen.
Her, som under gjennomføringen av Rondastien noen år tidligere, valgte jeg å legge inn noen
få og solide dagsetapper, rett og slett fordi dette passer meg best. Dette strekket ble således
gjennomført som følger:

Mandag 10. august Storlondammen - Kittibua
Kjørte hjemmefra (Asker) grytidlig mandag morgen og opp til Maurvangen fjellpark ved
Gjendesheim hvor bilen ble parkert (kr. 40 pr døgn). Deretter buss (9:40) ned til Fagernes og
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så videre (bussbytte) ned til
Dokka. Der ble det en drøy
time å vente før ny busstur
opp til Storlondammen
(fulgte bussen som går
mellom Dokka og
Lillehammer). Der begynte
jeg å gå ganske nøyaktig kl.
14:30 denne mandag
ettermiddagen. Nok en
gang ble jeg offer for en
kombinasjon av mangelfull
stimerking og mangelfull
konsentrasjon (man går jo
ofte litt i egne tanker når
man går langt) noe som
kostet meg rundt en time
Utsikt ned mot Skjellbreidvannet
ekstra gange på dette
strekket. Men kom omsider
frem til Kittibua rett før
mørket gjorde sitt inntog. Kittibua viste seg å være en koselig liten stue, så satt et par tre
timer ved kjøkkenbordet og nøt stemningen før jeg krøp inn i i lakenposen for noen timer
velfortjent søvn.

Tirsdag 11. august Kittibua - Liomseter
Forlot Kittibua ca kl, 8 i et vær som pekte mot nedbør ila dagen, men foreløpig var det
opphold. Etter først litt tråkking langs 204, bar det etterhvert inn på sti. (Stien er forøvrig feil
merket i kartet da den følger
skogsbilveien ca fra Søre
Valdrestjørnet, og ikke
myrdraget oppover, som
kartet påstår.) Så opp til
Obleikhaugen og ned igjen
til Dokklia. Deretter opp til
Hornsjøkampen, ned igjen
til Dunglungen, og så opp
igjen til Grytlifjellet. Og vel
oppe der begynte det å regne
og blåse, så da ble det en
ganske våt og ufyselig tur
Stien bort til Grytlia fant jeg ikke.
nedover mot Nysetra. Iht til
kartet skal man fra Nysetra følge seterveien et stykke oppover til man kommer til en sti som
fører bort til Grytlia (rød ring i kartutsnittet over). Denne stien var jeg imidlertid ikke kar om
å finne. Gikk en god stund frem og tilbake rundt der stien iht kartet (og GPSen) skulle ta av
fra seterveien, men neida, der var det ingen sti. Så endte derfor opp med å tråkke gjennom
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terrenget bort til Grytlia, hvor stien igjen dukket opp. Jeg mistenker derfor sterkt at denne
stien ligger et annet sted i terrenget enn der karter sier at den går. Så var det igjen på sti fra
Grytlia. Hadde en rast ved broen som krysset elva Revåa for å samle krefter til oppstigningen
til Nordre Suluhø. Vel oppe på den var belønningen nok en gang en fantastisk utsikt innover i
Huldreheimen. Som vanlig er de siste kilometerne av en lang dagsetappe lange, men
kom til slutt endelig frem til Liomseter hvor det ble dusj etterfulgt av nydelig middag med et
par glass rødvin til, i hyggelig selskap sammen med andre fjellvandrere.

Onsdag 12. august Liomseter - Oskampen
Våknet opp til nydelig vær. Kom av gårde ca 8:45 etter en solid frokost. Målet i dag var å gå
helt bort til Oskampen, en strekning på ca 44 km, så det var bare å legge i vei. Etter å ha
passert Fehytta kom jeg raskt
inn i stigningen oppover mot
Vakkerlifjellet og Langsua
nasjonalpark. Bortover
denne fjellryggen er det en
storslått utsikt i alle
retninger. Stien er også en
nytelse å gå på. Inntok
lunsjen ved Storkvelbu hvor
jeg også kom i snakk med
«oppsynsdamen» på denne
hytta som er en av de mest
besøkte i Huldreheimen.
Hun nevnte at hun hadde hatt
et 30-talls gjester en dag, så
da måtte de ty til hundehus
m.m. for å kunne huse alle.
På veg fra Liomseter ned mot Fehytta
Traff forresten flere folk
denne dagen, noe som var et
unntak på hele turen. Fin tur
videre mot Storhøliseter i et
småkupert terreng. Ankom
Storhøliseter litt utpå
ettermiddagen. Siden det var
sol og ganske vindstille,
dukket da også myggen opp
på siste strekket bort til
Oskampen. Hadde heldigvis
på meg godt med
myggmiddel, så ble ikke
stukket noe særlig.
Oskampen var allerede
inntatt av tre menn som var
Storslått utsikt fra Vakkerlifjellet. Er det Skogshorn ved Lykkja som
ute på fjelltur. Det ble derfor
skimtes i det fjerne?
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en hyggelig prat med disse
utover kvelden (ble også
påspandert en liten sup
Whisky) før lakenposen ble
inntatt.

Passerer idylliske Øyangen på veg mot Oskampen

Torsdag 13. august Oskampen - Gjendesheim / Maurvangen
Og så var siste dag på denne 35 mil lange turen kommet. Var tidlig oppe for at det ikke skulle
bli så sent på ettermiddagen før jeg var fremme. Begynte å gå ganske nøyaktig kl. 07:00.
Ruslet i bedagelig tempo, i et strålende vær, bortover langs Oskampen ned til nedre
Heimdalsvannet. Deretter var det bare å gi seg i kast med Jotunheimstiens tyngste parti,
nemlig stigningen opp til
Vangstulkampen. Ble noen
småpauser oppver der, men
nådde til slutt toppen.
Belønningen var en fantastisk
utsikt nedover mot
Sikkilsdalen,
Sikkildalsvannet og bort mot
Jotunheimen. Så bar det
nedover fjellet og bort til
Sikkildalssetra hvor lunsjen
ble inntatt. Herfra har man to
sti-muligheter bort til
Gjendesheim, enten over
Sikkildalshornet og -høa, som
anbefales av de fleste, eller
bortover langs vannet. For
Farvel til hytta «Oskampen» kl. 07:00.
mitt vedkommende falt valget
på stien langs vannet, simpelt
hen fordi forseringen av Vangstulkampen fikke være nok høydemetere denne dagen. Stien
langs vannet er stedvis ganske steinete, noe som setter balansen på prøve. Og så endelig, ca
kl. 14:15, kom jeg frem til Maurvangen fjellkamp hvor bilen stor parkert. «Prosjekt
Jotunheimstien» var fullført 😀 .
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Fra Vangstulkampen er det nydelig
utsikt ned mot Sikkildalsvannet og
bortover mot Jotunheimen

På veg ned fra Vangstulkampen. Sikkildalsetra til høyre og
«prinsehytta» til venstre.

Trivelig møte med en flokk hester ved enden av Sikkildalsvannet

Epilog
Og så var også Jotunheimstien fullført. Ca 35 mil er tilbakelagt gjennom 12 kommuner og 3
fylker. Turen har gitt meg mange gode minner, mye frisk luft og god mosjon. Spesielt
strekket fra Liomseter og frem til Gjendesheim var en nytelse, men de mer skogpregede
etappene lenger sør har definitivt også sin sjarm.
Bjarte Røsnes, 27. september 2015
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