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Kjære dugnadsfolk! 

 

En sommer ligger nå bak oss, og mange dugnader er gjennomført. Neste års 

dugnader er nå under planlegging. Mye planlegging er allerede gjort fra OK og 

fra administrasjonen. Det er kommet flere nye OK og de har alle kommet godt 

i gang med sitt arbeid. Flere av dem har gjort en formidabel innsats i sitt første 

arbeidsår.  
 

Vi ser at interessen for å delta på dugnader fortsatt er stor. Søkningen til  

Vardekurs er også stabil. Men, vi skulle ønsket oss litt flere dugnadsledere. 

Foran sommerens dugnader prøvde vi ut Frivillighetsregisteret til påmelding. 

Dette verktøyet er nok ikke helt optimalt ennå, så vi får se hva vi gjør til neste sommers dugnader. 
 

DNT ble 150 år i 2018 og mange arrangementer er gjennomført. Både i Spikersuppa og i fjellet. Det har vært en stor 

respons på bla TV-programmet Monsen på tur. Håper mange av dere har fått tatt del i jubileet på en eller annen måte. 

Dette har gitt DNT mange nye medlemmer. 
 

Vi er i full gang med å planlegge neste års vårsamling og årsmøte. Hvor dette blir kommer vi tilbake til senere.  

Mer informasjon vil komme på Facebooksiden til Dugnadsgruppa. Er dere ikke innmeldt der, så meld dere inn så fort 

som mulig. Informasjon finner dere også på websiden til DNT Oslo og Omegn. De siste års utgaver av Varder’n finner 

dere også der, www.dntoslo.no/dugnadifjellet 
 

Vi får mange positive tilbakemeldinger på det arbeidet som Dugnadsgruppas folk utfører. Både på hytter og rutenettet. 

Det viser at det arbeidet vi har lagt med på å øke kvaliteten på det utførte arbeidet har båret frukter. En kjempestor takk 

til dere alle. Og ikke minst en stor takk til Lise for alt det arbeidet hun legger ned for Dugnadsgruppa.  

 

Med dugnadshilsen 

Ole Henrik Brekke 
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Aurlandsdalen Turisthytte Østerbø ønsket Dugnadsgruppas 59 medlemmer velkommen til 2018-årsmøte i helgen     
21.-23. sept. Vi ankom fredag ettermiddag i glødende og fantastiske høstfarger utenfor stueveggene, tross litt snø om 
morgenen. Om kvelden nøt vi en deilig 3-retters middag før hyggelig samvær i stuene foran peisen. 
 
Årsmøtets avvikling ble i år litt annerledes enn tidligere årsmøter. En stor 
gjeng gikk lørdag formiddag fellestur ned Aurlandsdalen til Vassbygdi, med 
Kari Alvim som turleder i front.  Det ble en lang, flott, vill og våt tur med  
guiding på Nesbø og Sinjarheim. Noen kunne konstatere at årets dugnad med 
nylagde avrenningskanaler fungerte utmerket.  
 
Det ble ikke tid til den tradisjonelle brekkjernkonkurransen siden hytta var 
overfylt av gjester. Aurlandsdalens Venner inviterte til åpning av  
Aurlandsdalen som Historisk  Vandrerute. Vi ble ønsket velkommen til stor 
festmiddag lørdag kveld med inviterte gjester fra DNT, Riksantikvaren og  
miljøminister Ola Elvestuen. Kveldens tema var selvsagt Aurlandsdalens  
historie med  fortellinger, sang og taler fulgt av musikalsk underholdning. 
 

Lurer du på hvorfor DNT og Riksantikvaren samarbeider om friluftsliv og  
Historiske vandreruter? Svaret er enkelt – fordi vi er opptatt av de samme  
tingene, og vil løfte fram opplevelsene vi får når vi er ute på tur. 
I sin tale sa miljøministeren: ”Kulturminner i naturen er noe regjeringen  
satser på i friluftspolitikken. Dette må vi legge enda bedre til rette for i  
framtida. Historiske Vandreruter er derfor en viktig del av frilufts-politikken”. 
 
I min enfold trodde jeg at alle disse gjestene var Dugnadsgruppas grouipes!  
Ja, ja, så feil kan man ta - vi ble ikke nevnt med et eneste takkens ord, verken  
av minister, Aurlandsdalens venner eller andre myndighetspersoner, kun av DNTs utsendte. 

Tekst  og foto: Vibeke Sælen 

Sinjarheim  

Foto: Vidar Falck 
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Søndag morgen kom vi endelig  i gang med selve årsmøtet. 
Ole Henrik ønsket oss, som vanlig, varmt og hyggelig velkommen. Styret lovpriste oss med mange takkens godord. 
Styret og alle OK’ene presenterte seg. Nye dugnadsledere ble ønsket velkommen. 
 

Årsmelding 2017/2018 
Årsmeldingen ble lest i sin helhet, med åpning for kommentarer og spørsmål.  
Lise forklarte hvordan dugnader organiseres.  
(Red anm.: I forrige Varder’n skrev vi om Lises hverdag og arbeidsoppgaver og hennes samarbeid med Kultur-
departementet) 
 

Totalt antall dugnadstimer i 2017 var 15.747 som også inkluderte møter, kurs 
o.l. På nåværende tidspunkt foreligger ikke antall dugnadstimer i 2018.  
 

Dugnadsgruppa har nå 70 registrerte dugnadsledere, hvorav 60 er aktive.   
Det skal ikke mange forfall til før noen av de oppsatte dugnader ikke kan  
gjennomføres. Styret kan ikke få sagt det ofte nok: Det trengs flere  
dugnadsledere! 
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Regnskap 2017 

Dugnadsgruppas regnskap er ikke et eget regnskap, men en integrert del av hele 

DNT Oslo Omegns regnskap. Tallmaterialet for vår gruppe er plukket ut derfra  

og satt sammen til vårt regnskap. For å unngå usikkerhet, forvekslinger og debatt 

bør kanskje regnskapet heretter benevnes som Utgiftsoversikt? Lise gikk grundig 

gjennom regnskapets kostnadene.  

 

Ole Henrik forklarte bakgrunnen for styrets forslag til vedtektsendringer.   

Vedtektene skal nå være i overensstemmelse med omorganiseringen og   

navneendringen til avdeling Hytter og Ruter. 

 

 

Se offisielt referat på side 29. 
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Medlemsmøtet i forlengelsen av årsmøtet ble heller ikke et vanlig medlemsmøte, men derimot et glimrende  
informasjonsmøte. Bestyrer på Aurlandsdalen Turisthytte Østerbø, Olav Slettebakken, fortalte om Aurlandsdalen og 
turisthyttens historie. 
 
I 1894 sponset DNT for første gang overnattinger på hytta. Da veien i 1974  åpnet gjennom dalen, tok turiststrømmen 
seg kraftig opp år for år. I slutten av 1970-årene ble hytta bygget ut. Planer for videre utbygging og utvikling foreligger. 
DNT Oslo leide Aurlandsdalen turisthytte Østerbø i 2017 og i 2018 kjøpte DNT hytta. 

 

 
 

Tekst  og foto:  Vibeke Sælen 

Foto: Vidar Falck 

Litt statistikk: 
• Hytta har 117 sengeplasser inkl.           
      7 campinghytter. 
• 20-30.000 turister går  

Aurlandsdalen hvert år. 
• I 2017 hadde hytta 5.000  

overnattinger + telting.  
• I 2018 økte dette til 5.500  

overnattinger + telting. 
• Turisthytta har sesong 15.mai- 
     15.okt. Hytta er ikke vinteråpen 
     tross vinterbrøyting. Årsaken er  
     alle de høye og bratte fjellene med 
     stor rasfare og hvor hovedveien  
     kjapt stenger ved uvær. 

Foto: Vidar Falck 
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Dugnadsmenyen opererer med 1-4 brekkjern i vanskelighetsgrad. Kulturdepartementet bruker 1-3 brekkjern.      
Lise må ”oversette”. Når dugnadsmenyen kommer i din postkasse og du skal plukke ut en ønsket dugnad, må du ikke 
kun se på antall brekkjern for å finne vanskelighetsgrad. 
• Vi anbefaler å lese menyen godt, ikke kun spotte antall brekkjern. F.eks. kan det være langt inn til dugnadsstedet, 

men enkel dugnad, eller omvendt. Det kan være mye å gjøre på dugnaden, eller omvendt. Det er totalen som  
avgjør antall brekkjern.   

• Styret anbefaler også å lese om ruten på UT.no.   
• Er du i tvil ring OK’en (ikke Lise)   
• De første 4-5 sidene i menyen er også viktig å lese nøye.       
Forslag:  Teksten i dugnadsmenyen skal være mer utfyllende.   
(Red anm.: Vi minner om artikkel om Lise i forrige Varder’n. Mange spørsmål 
som ble stilt på møte blir besvart der)   

 
Reiseregninger. Enda en gang gjennomgikk Lise hvordan reiseregninger skal 
fylles ut. Reiseregningene skal sendes Lise så fort som mulig etter at  
dugnaden er gjennomført. Når Lise leverer regnskap til Kulturdepartementet i 
november må alle kostnader være inkludert.  
Varder’n 1-2019 skal ta for seg korrekt utfylling, og med eksempler. 
 

Dugnadsledere trengs det flere av. Meld dere på. Gi beskjed om du kjenner en 
som brenner etter et nytt verv. Er du selv usikker kan du gjerne være  
dugnadslederlærling/-assistent en sommer. 
 

Styret anmoder oss å bruke profiltøyet på dugnader. Dette kan være fin promotering av dugnadsgruppa og arbeidet vi 
utfører.  
Styret jobber fortsatt med utvikling av nytt profiltøy. DNT  sentralt har i år hatt fokus på 150-årsfeiringen. Siden  
profiltøy for alle grupper samordnes ved bestillinger, ble styrets ønske om vårt profiltøy nedprioritert i år. Styret skal 
pushe videre i 2019. 
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Vårsamling 2019. Hvor? Forslag og kreative løsninger meldes til styret v/Lise. 
 
Frivilligregisteret fungerer ikke helt optimalt slik Lise ønsker og trenger.  Systemet videreutvikles før det er fullt  
anvendelig til bruk for planlegging av dugnader. 
 
Steinbergdalshytta i Aurlandsdalen ble bygget og åpnet som turisthytte i 1895. Den har vært stengt i 9 år. Nå er den 
kjøpt av en dame som ønsker å gjenåpne hytta 2019/2020. 
 
 
Ole Henrik og Styret formidlet alle positive tilbakemeldinger fra tilsyn, OK’er, hyttebestyrere og turister. 

Foto: Kristin Tørresen 
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21 deltakere ble ønsket velkommen av 4 instruktører; undertegnede, Gunnar Vestby, Niels og Marit Aagaard, hvorav 
sistnevnte var helt ny som instruktør. 
 
Vi gjennomgikk, som vanlig, teorien om hvordan vi bygger varder, viser vei og rydder stier. Denne gangen hadde vi 
også tatt inn temaet «Kulturminner». Vi hadde fått tillatelse til å bruke presentasjonen Jostein Bergstøl fra  
Kulturhistorisk museum holdt på Dugnadsledersamlingen.  For, en stein er ikke bare stein! Ei steinrøys er ikke bare ei 
steinrøys. Disse kan skjule en dyregrav eller en gravplass. Kulturminnesok.no og Miljøstatus sine kart viser funn av  
kulturminner. Noen av kartene viser stor tetthet av kulturminnefunn, men vi må anta at det gjenstår et stort arbeide. 
 
Lørdag morgen malte deltakerne T på papptallerkener. 3 cm bredde var det noen som klarte, men ikke alle vet hvor 
mye 9 og 11 cm er. Malen viste riktig svar. 
 
Etter dette reiste vi til Steinbergdalen. Der bygget alle fire lag hver sin 3-punkt varde og satte opp bauta. Hver gruppe     
presenterte sitt arbeid for de andre gruppene. De forklarte sitt arbeid og hvorfor de hadde bygget slik de gjorde. De 
andre gruppene og instruktørene kommenterte. 
 
Neste tur gikk ut langs stiene mot Aurlandsdalen, Geiterygghytta og  
Kongshelleren. Vi arbeidet i ca. 4 timer og hver gruppe fikk prøve det  
praktiske med å finne «riktig» stein, klippe «nok», male «riktig» T.  
 
Søndag viste vi nødvendigheten av å klippe tilstrekkelig for å vise riktig vei 
der skiltstolper er plassert. Hvorfor plasseres en skiltstolpe akkurat «her»? 
To stolper ble satt opp, før vi tok lunsj i lyngen. 
 
Vi oppsummerte innendørs, og på vegne av Dugnadsgruppa håper vi å se 
dere igjen på dugnad, i år, eller neste år? 
 
Alle fikk sitt kursbevis og ble ønsket vel hjem. Vi ønsker dere vel møtt, igjen! 
Aurlandsdalen viste seg fra en fin side, med bare et par regndrypp like før 
avreise søndag. 

Tekst og foto: Kirsten Solberg 
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 Tekst og foto: Thorleif Maudal 
 

Som hytteeier i Folldal gjennom mange år har jeg et storslagent forhold til Rondane og omegn. Den ledige OK-jobben i 
Rondane fristet og jeg søkte. Jeg håper å kunne videreformidle min begeistring for Rondane. 
 

Inspeksjonsturer 
Første turen som OK var til Høvringen, et sted 
jeg aldri hadde vært, samt rutene Brekke- 
seter-Grimsdalshytta, Smuksjøseter-Peer  
Gynthytta med snartur på Bråkdalsbelgen og en  
eldgammel T-rute mot Dørålseter. Toppen, 
med fint utsyn til topper som ofte er skjult, bør 
anbefales av «Til Fots». 
Ruta opp til Storronden ble inspisert. Likeledes 
årets vardedugnad av Rondanestien fra  
Grimsdalshytta til Dørålseter. Huggorm ble 
denne varme sommeren sett i 1700 meters høy-
de. Folldølene spurte pent om jeg kunne se på stiene i Dørålen, siden dette er gamle stier som er lite brukt og i ferd 
med å gå i glemmeboken. Startet med Stadsbuøyen-Dørålseter. Flott sti med nok varder, men de røde T-ene er i ferd 
med å bli overgrodd av lav og mose.  
Det kom også spørsmål om stien fra Langtjørni i Dørålen til Fallet ytterst i Grimsdalen, via Fallfossen. Vakker sti med 
mosegrodde varder mellom Stor- og Veslkringla. 
På inspeksjonsturene registrerte jeg 32 skiltstolper og 97 skilt med navn, koordinater og bilder. Dette med tanke på  
registrering i Skiltdatabasen. Det ble inspisert 13 broer som jeg fotograferte, målte opp og meldte inn med egen  
vurdering til Kristian Stoll.  
 

Hyggelige opplevelser 
Da jeg gikk ruten Stadsbuøyen-Dørålseter traff jeg 12 nederlendere med telt. De hadde hatt en stri tur med snøstorm 
over Rondhalsen, men var fulle av lovord over stien gjennom Dørålen.  
 
  

Planer for de neste årene 
Til sammen ble det 13 fine arbeidsdager i fjellet. Neste år skal dugnaden i Illmanndalen sjekkes. Det er fristende å se 
om det kan planlegges merking av gamle turer som er beskrevet i eldre utgaver av «Til Fots», både Rondvasshøgda til    

Bjørnhollia og Rondeslottet fra 
nordenden av Rondvatnet.  
For 50 år siden ble det tilrettelagt  
ruter fra Breisjøen til Grimsbu, og 
videre nordover fra Grimsbu mot  
Orkla, samt lokale rundturer. Dette 
ønsker Grimsbu Turistsenter å  
gjenoppfriske. Kanskje DNT har litt 
dugnadsressurser å avse?  



 

 13 

  
 
Tekst og foto: Siri Storrøsten 
 

Jeg ble ansatt som områdekontakt for Femundsmarka sist vinter, og har hatt min første sesong med å gjøre befaringer 
på rutenettet til DNT i dette området. 

Jeg søkte jobben fordi jeg ønsket å gjøre en jobb for DNT. Samtidig er          
Femundsmarka ganske nært geografisk i forhold til hvor jeg bor, og jeg 
har lenge hatt lyst til å bli bedre kjent i kjerneområdet. En fin måte å 
kombinere nytte og nyte. Jeg har allerede blitt bedre kjent, og gått på 
stier jeg ikke har vært på tidligere. Det føles bra å legge bak seg nye   
ruter og vite hvilken tilstand de er i. 

De som drifter overnattingssteder i Femundsmarka, treffer turistene, 
får tilbakemeldinger og vet ofte hvor utfordringene med stinettet er. 
Jobben med å befare rutenettet blir enklere når en treffer disse trivelige 
turistvertene, og kontakten med dem vil helt klart hjelpe meg i jobben 
som skal gjøres. 

Som områdekontakt kan en ha med seg en assistent. Min erfaring er at 
det er enklere å holde fokus på arbeidsoppgaven når en går alene. 
Ulempen er at det ikke er noen å drøfte problemstillinger med under-
veis, - som for eksempel når  merking og sti er uklare og en sliter med å 
finne fram. 

Områdekontakter skal bruke 10 dager ute på rutenettet. Etter denne sommeren er erfaringen at tida går veldig fort, og 
at jo mer en rekker å gjøre tidlig i sesongen, jo bedre er det. Det er nødvendig å gjøre logistikkvurderinger for å bruke 
de ti dagene så smart som mulig, og denne sesongen har gitt meg verdifull kunnskap om betydningen av planlegging 
slik at en får gjennomført det en ønsker. 

Det er viktig å ha godt med tid når en er ute på befaring. Å skynde seg gjennom ruta, gir ikke optimale arbeidsforhold. 
Likeledes er det om rutene er litt lange. Da er det bedre å bruke to dager enn å haste gjennom. 

 Jeg har også brukt de rutene som er i nærmiljøet mitt og som jeg kjenner, til å øve meg på. Det vil si at jeg har gått dem 
med et kritisk blikk, samtidig som jeg har hatt forhåndskunnskap om ruta. Det har vært en fin innfallsvinkel, både for å 
lage en viss systematikk i egne vurderinger og for å drille litt skjemautfylling. 

Det å være områdekontakt og gjøre befaringer, skulle kunne gi gode muligheter for å treffe turister underveis. På mine 
befaringer traff jeg ikke noen. Litt ensomt, kanskje?  Jeg synes ikke det. Alle områder og alle turer har sitt særpreg. 
Også de turene jeg har gått uten å treffe folk. Femundsmarka er også kjent for mye mygg, men heller ikke dette har 
vært tema i år. 

Fra å bare være en vandrer underveis, har det på disse inspeksjonsturene vært et stramt fokus på T’er, varder, skilt,  
bekker, bruer og vadesteder, vegetasjon og erosjon. En kan ikke bare labbe av sted og ta det som det kommer.  

Lise har vært tydelig på hvordan hun vil ha rapporter, og jeg har fått skjema som skal fylles ut. Både tydelig bestilling og 
gode skjema er viktige arbeidsredskaper. 
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 Tekst : Bella Engen. Foto: Steinar Lauritzen 
 

 
 
Steinar er en mann med mye engasjement og erfaring fra  
frivillighetsarbeid i DNT. Han har i flere år vært både sommer– og 
vinterturleder, med et spesielt godt forhold til Jotunheimen. Som 
en del av «helhetspakka» som turleder, meldte han seg på varde-
kurset. Dette er ikke noe som inngår i turlederutdannelsen, men 
Steinar mener at det å vite mer om selve sti– og hyttedugnader gir 
han, som turleder, en ekstra dimensjon. Han kan da på en veldig  
helhetlig måte fortelle og informere turdeltagere om organisasjo-
nen DNT, hva den står for, og hva slags arbeid som blir gjort.  
Steinar har selv erfaring med hyttedugnader i flere år, så da OK  
stillingen i Jotunheimen vest dukket opp var dette noe som var 
midt i blinken for Steinar.  
 
Den første sesongen som OK beskriver Steinar som utrolig spennende og givende. I privaten har Steinar ofte tatt  
avstikkere på topper rundt omkring, men i OK rollen har Steinar blitt «tvunget» til å bruke stiene. Han har også måtte 
venne seg til å se stiene på en mer kritisk måte. En varde er ikke lenger bare en varde, men han må ta stilling til om den 
står stødig, er plasseringen i terrenget riktig, burde man ha flere siktevarder osv. En annen ting som Steinar forteller 
har vært litt overraskende, er hvor mange forskjellige vurderinger en OK må ta. F.eks. hva slags jobb bør  
rapporteres inn til en dugnad? Trengs det revarding på hele stistrekningen, eller bare en del? Hvor bør det vardes  
tettere? Hvor trengs det nye skilt eller stopler? Alt dette må vurderes og også skrives ned. Og alle bruene må også tas 
med. GPS koordinater samt en status vurdering av alle bruene må skrives ned. Og hvis noen av bruene må fikses, må 
det også rapporteres inn.  
 
I løpet av sommeren gikk Steinar ca. 80% av stinettverket i Jotunheimen vest, og han var innom 9 av 10 hytter. Olavbu 
var den eneste hytta han ikke var innom i løpet av sesongen. Steinar forteller at han ofte møtte folk som var nysgjerrige 
på hva han drev med, og for det aller meste er folk veldig fornøyde for den dugnadsjobben som blir gjort. Og det har 
vært utrolig givende å møte alle disse hyggelige og takknemlige folka. 
 
Tilslutt oppfordrer Steinar alle dugnadsvenner til å sende inn observasjoner om Jotunheimen vest området. Beskriv da 
det du mener mangler, eller hva du mener bør gjøres. Men det er veldig viktig at du også forteller i hvilken tidsperiode 
du har gjort observasjonen. Kontaktinfo står på side 30. 
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 Tekst og foto: Marit Lindås Aagaard 
 

 
Mannen min, Niels, ble områdekontakt i Breheimen i 2012, 
noe som førte til at jeg også involverte meg delvis i jobben som 
OK. Men fra 2018 har vi begge vært OK’er i Breheimen, så nå 
deltar jeg 100% i jobben.  
 
Det å være OK innebærer mye planlegging og kunnskap om 
området. I utlysningsteksten framkommer det mye om  
deltakelse på møter, samarbeid med andre, bruk av kart og 
kompass, fjellvant og praktisk anlagt. Etter hvert har jeg forstått 
at det også i stor grad innebærer å være systematisk og ikke 
minst være fleksibel med tanke på at ting raskt kan endre seg. 
De fleste fjellområdene har mange ruter og det gjelder å holde 
oversikt over mye forskjellig, som f.eks. hvordan hver enkelt 
rute er merket, når ble det sist merket, hvor mange år går det 
før det er behov for revarding, hvor  sårbart er det i forhold til 
skader, ras, flom. Også må man huske på alle skilt som skal byttes ut, alle kommentarer, muntlige rapporter fra  
hytteverter, vakter, turgåere mm. 

 
I år hadde vi planlagt å starte tidlig på grunn av været. Allerede i midten av juni dro vi til 
Skålavatnet for å rette opp en sti som hadde rast ut på vei mot Stølsdalen. Den første  
kvelden snakket vi med Lise og forsto at det var behov for ekstra klippehjelp på en dugnad. Vi 
valgte derfor å hjelpe til der et par dager.  
 
Niels var deretter med på en dugnad fra Oksli til Arentzbu, omlegging av sti.  
 
Vi var en liten uke på Arentzbu for å varde ferdig stien mot Fåberg, noe vi  
startet på i fjor. Vi hadde ekstremt fint vær. På veien ned tok vi også en god del av stien mot 
Mørkrisdalen, den hadde nesten grodd helt igjen. 
 

Vi var en helg for å sette opp skilter og korrigere litt varding mellom Sognefjellshytta og Nørdstedalseter. Denne helgen 
var blant annet Bella med, det ble et voldsomt uvær og sett i ettertid var det kanskje litt for mye sjansespill å ta den  
turen i slikt vær. Men jobben ble gjort. Niels dro en langhelg sammen med to nye medlemmer av dugnadsgruppa for å 
gjøre ferdig stien mellom Stølsdalen og Ormli. 
 
Så er man tross alt ganske fornøyd når sesongen er over. Det meste som ble planlagt er gjort, rapporter er skrevet,  
planene for 2019 er i boks. Så kom flommen! I skrivende stund vet vi at det planlegges for fullt for å få overblikk over  
omfanget av de voldsomme skadene som har oppstått både i Fortundalen og Mørkrisdalen. Trist å tenke på, da er det 
viktig å huske på at vi må være fleksible som OK’er.  
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Tekst og foto: Utdrag fra  Dugnadsgruppas Facebooksider 
 

 
Alf Fagersand · 15. juni 
Fra siste dag av dugnad 5, og det blei også tid til å Njota, på Gjendesheim, 
etter tre netter på sjølbetjenthytte på Glitterheim 
 

Det er allerede mye folk over Besseggen. Jeg har aldri sett så lite snø i fjellet i  
midten av juni og det er tørt.  
 
Kari Alvim · 30. juni 
Dugnad nr 6, varding og klipping av vier langs Bygdin til Torfinnsbu. En meget  
erfaren dugnadsgjeng. Tre av de har tilsammen 50 års dugnadserfaring. Vi satte opp 
nye Historiske skilt ved Torfinnsbu, ved stidele nord for Høystaka og ved Fondsbu/
Eidsbugarden.Bitihorn tilbake til Bygdin etter avsluttet oppdrag. Sommersesongen er i full gang i fjellet. 
 

 
 
Håvard Holen · 8. juli 
Dugnad 42 i uke 26 ble den nye utedoen på Torfinnsbu reist. Uke 25 ble 
grunnarbeidet gjort, de som var på den gjorde en god jobb til oss som reis-
te bygget som lafter Hans Otto Kalbotten hadde laget hjemme i laftehal-
len sin i Gausdal.  
Da er det bare å ta turen til Torfinnsbu og prøve den nye «dassen».  
Hovedhytta har og fått nytt tak, utført av Hans Otto og hans venn Ola, og 
litt av oss dugnadsfolket som håndlanger.  
 
 

 
Asta Høyland · 9. juli 
Dugnaden i fine Grimsdalen uke 25, trivelig sted. Maling ute og noe inne 
pga vær og vind, ja i meste laget bare se bildene, nysnø ja og flagget blåste 
ned - en ny gruppe i uke 26 fikk nok mye bedre vær 
 
Kristin Tørresen er sammen med Jostein Ohm og Anna Teresa 
Kozlowska · 15. juli 
Dugnad 3: Dørålseter gjennom Dørålsglupen til Haverdalsåe er revardet 
og merket. Topp dugnadsgjeng og godt samarbeid - og vipps så var jobben 
gjort på tre dager. Takk for super innsats til Anna T. , Jostein og Bjørg fra 
dugnadsleder Kristin   

Kari Alvim · 22. juni 
Rute nr.1 over Veslefjellet er nå revardet og 
T- malt til nedgangen mot Besseggen. Dette 
er starten på en av de historiske  
rutene i forbindelse med 150 års jubileet.  

https://www.facebook.com/alf.fagersand?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARC_XGrtNpSVaxu0yjZf5y3WPbhuYvwxLsMu9qWVmm7RCJJO6qhfK_mb0boo3_KiDgalaMuwT8Q9BkFp&hc_ref=ARTK3_zzgw5WHhYLl47GsXCTbS6afF7K55gkL1NIhLegiMvg6xHJg7b9C3u6AIKnzD0&dti=390709174294048&hc_location=gro
https://www.facebook.com/groups/390709174294048/permalink/1908880782476872/
https://www.facebook.com/alf.fagersand?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARC_XGrtNpSVaxu0yjZf5y3WPbhuYvwxLsMu9qWVmm7RCJJO6qhfK_mb0boo3_KiDgalaMuwT8Q9BkFp&hc_ref=ARTK3_zzgw5WHhYLl47GsXCTbS6afF7K55gkL1NIhLegiMvg6xHJg7b9C3u6AIKnzD0&dti=390709174294048&hc_location=gro
https://www.facebook.com/kari.alvim?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD-8Hpq8g5D93CvTO2kZuIaWXoaT05Q_tEUXmLCU55Ehp1-y3OsssJqPD8cQtTKtKcrUMzvZSDI0FA9&hc_ref=ARSxL32QrxvdV636AwqwJ_BDRlOjGvkLA2dOutmOtpXE93GTaQF8G1aaXIC6SeVnn6U&dti=390709174294048&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/390709174294048/permalink/1932004956831121/
https://www.facebook.com/kari.alvim?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD-8Hpq8g5D93CvTO2kZuIaWXoaT05Q_tEUXmLCU55Ehp1-y3OsssJqPD8cQtTKtKcrUMzvZSDI0FA9&hc_ref=ARSxL32QrxvdV636AwqwJ_BDRlOjGvkLA2dOutmOtpXE93GTaQF8G1aaXIC6SeVnn6U&dti=390709174294048&hc_location=group
https://www.facebook.com/havard.holen?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARC3e6llxWdB9b7Vl8cT-HnbhUuRgTcswa6D3TfUMWzPpcK3IQf6UhVSOkqlJDZe6W7grCLthVvaVefW&hc_ref=ARSunfTpMxjD92TTkc1Ax6N4-Uf2HXuNY6-_dLqRAYY0Fo1dsRyLJ-B92VwCZbXlbw0&dti=390709174294048&hc_location=grou
https://www.facebook.com/groups/390709174294048/permalink/1944921985539418/
https://www.facebook.com/asta.hoyland?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARA0UfiMnZEhS8qq4fEADkQCD6Nq8ROcWS5Wr_-TsLDgICR-74-JcFTMQABfoqz3jYy5TQmPcPObw8k9&hc_ref=ARQRcFzV-BN4_wCr-cMdMaEWUmKmkmQNwIKluxi58yo9LgC5q6Is2SUaA9ZzHNSzGe4&dti=390709174294048&hc_location=grou
https://www.facebook.com/groups/390709174294048/permalink/1946315192066764/
https://www.facebook.com/asta.hoyland?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARA0UfiMnZEhS8qq4fEADkQCD6Nq8ROcWS5Wr_-TsLDgICR-74-JcFTMQABfoqz3jYy5TQmPcPObw8k9&hc_ref=ARQRcFzV-BN4_wCr-cMdMaEWUmKmkmQNwIKluxi58yo9LgC5q6Is2SUaA9ZzHNSzGe4&dti=390709174294048&hc_location=grou
https://www.facebook.com/kristin.idetrodehuset?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDlXWvROsMy3_Y2ZnuuI7iJKabqy0Eim5UkGNcWSYa_arVhaT5Pz10tR3BNXZBASVfQ4Hv_BBmfyRgB&hc_ref=ARTMar2nac6obWcQRBeahn1qxW6USsDyV-q0_Yojz1ccyf7iph8ejr8XC7UTwz4IIyM&dti=390709174294048&hc_loc
https://www.facebook.com/jostein.ohm.3?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDAAlh8pz7IMaAu5H9hEN-YZduhoiAz8wN31wHs8hN7A42E47FceWhbzAa_qy998NuX7AIKL5cSbVkX&hc_ref=ARTMar2nac6obWcQRBeahn1qxW6USsDyV-q0_Yojz1ccyf7iph8ejr8XC7UTwz4IIyM&dti=390709174294048&hc_location=gr
https://www.facebook.com/annateresa.kozlowska?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBp1yaHnRD-CafM0YNqchdvVZ21UTDED1xnUOlfI2ccOMvAnT1VQKBxxFK9-nGcVj39eVJIQfAjX6lG&hc_ref=ARTMar2nac6obWcQRBeahn1qxW6USsDyV-q0_Yojz1ccyf7iph8ejr8XC7UTwz4IIyM&dti=390709174294048&hc_loca
https://www.facebook.com/annateresa.kozlowska?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBp1yaHnRD-CafM0YNqchdvVZ21UTDED1xnUOlfI2ccOMvAnT1VQKBxxFK9-nGcVj39eVJIQfAjX6lG&hc_ref=ARTMar2nac6obWcQRBeahn1qxW6USsDyV-q0_Yojz1ccyf7iph8ejr8XC7UTwz4IIyM&dti=390709174294048&hc_loca
https://www.facebook.com/groups/390709174294048/permalink/1955864437778506/
https://www.facebook.com/annateresa.kozlowska?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBp1yaHnRD-CafM0YNqchdvVZ21UTDED1xnUOlfI2ccOMvAnT1VQKBxxFK9-nGcVj39eVJIQfAjX6lG&hc_ref=ARTMar2nac6obWcQRBeahn1qxW6USsDyV-q0_Yojz1ccyf7iph8ejr8XC7UTwz4IIyM&dti=390709174294048&hc_loca
https://www.facebook.com/kari.alvim?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBZ1YhBEyx_HQe-bO-peV23BWhtn8MR30ay5FrRktInwIltceS-w_RGGD_6CK-BgwTY6Ov_VjP3wjNl&hc_ref=ARST2xWf6O0K-Fq1LVlFU5HcNGNh5VWfYeK57826eQbp7HjzNaF21XaKrY9hJa7yft8&dti=390709174294048&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/390709174294048/permalink/1919405031424447/
https://www.facebook.com/kari.alvim?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBZ1YhBEyx_HQe-bO-peV23BWhtn8MR30ay5FrRktInwIltceS-w_RGGD_6CK-BgwTY6Ov_VjP3wjNl&hc_ref=ARST2xWf6O0K-Fq1LVlFU5HcNGNh5VWfYeK57826eQbp7HjzNaF21XaKrY9hJa7yft8&dti=390709174294048&hc_location=group
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 Aud Mogen · 20. juli 
Ferdig med alle tiders dugnad mellom  
Rauhelleren og Lågaros (strekningen på 
midten).Vi 4, Erik, Brit Sissel, Jan-Petter 
(OK) og u.t. lå i fiskerhytta på Muran og 
kosa oss med kveldsbad 2 kvelder etter 
mange timer med varding og klipping. Flott vær og kjempekoselig dugnadsgjeng.   
Gleder meg allerede til dugnad neste år.  

 
Sophie Leenderts · 26. juli 
Strålende vær og knall innsats fra hele dugnadsgjengen i 
Skarvheimen mellom Bergsjøstølen og Iungdalshytta Takk 
for fine dager med herlig dugnadsånd og mye latter.  

Roald Olsen · 22. juli 
Da er årets DNT dugnad unnagjort. Med Arild Drolsum 
som dugnadsleder vardet, merket og ryddet Roar Rognes, 
Torhild Rognes og Roald Olsen stien mellom Haverdalseter 
og Grimsdalshytta på Dovre. Det var en flott uke med hyggelige dugnadsfolk, fint vær, flott  
natur og ikke minst et herlig vertskap på hyttene som serverte tre-retters middag hver 
kveld. Mange turister var nysgjerrige på oss der vi vandret rundt i fjellheimen med      
brekkjern i hånda. Mye positive tilbakemeldinger til DNT. Og Arild vervet et nytt medlem 
til neste års dugnadsarbeid.  
 
Hanne Munch · 7. september 
Så er dugnad 10 afsluttet, med hygge og snak i sofakrogen. 
Stor tak til Berit, Jan, Martin, Egil og Bjørn for et helt  
formidabelt job, rigtig godt samarbejde , slid og slæb med 
store stein, alt ansvarsbevidst udført. Det har været en fornø-
jelse.Bjørn og Ole Henrik fik lige lagt de første gangbaner,  
hvorefter de blev afprøvet af de lokale beboere. Der blev 
dræneret vand væk og lavet store bautaer. 
 
Kari Alvim · 12. august 
Dugnad 41 hyttedugnad på Demvasshytta. Vi ble kjørt inn med helikopter sammen med 
snekkerne Ellen og Hans Otto. Rommene er nå malt i gult, blått og hvite tak. Vi måtte  
over breen for å komme oss ut igjen og ned til Simadalen. Heldigvis hadde to med seg  
stegjern og vi lånte 2 par på Demvasshytta. Ingen bør dra til Demvasshytta uten breutstyr 
var vår konklusjon. 

https://www.facebook.com/aud.mogen.52?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD_TP5iutn3CYsDNvEWMVyXsNBYsYIwu69V0fKt69w65WbvsPlyil0ML9w2nYv9x3jYmFu3hkOJC-M2&hc_ref=ARRWaFeTiWrWFFsHUOknLs-jtxjxlsG9j3r-nCEnNful3iT05DkyyqYWBE5jJm6NU6k&dti=390709174294048&hc_location=grou
https://www.facebook.com/groups/390709174294048/permalink/1964012790297004/
https://www.facebook.com/sophie.leenderts?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCyQewLc3EUqrCUt8j3YNedtJwNO2cI2b9wIPBUEWJu5xNwMLyFSQ_wBGFo8OJUi0-1uzEwFTBhQlY5&hc_ref=ARQd4V_4DqG0-pOkf0T9JvsjCXaBhsUkA_5LpGmbDejnYLWHn2gzyQCYutHflWvnmdg&dti=390709174294048&hc_location=
https://www.facebook.com/groups/390709174294048/permalink/1973826095982340/
https://www.facebook.com/sophie.leenderts?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCyQewLc3EUqrCUt8j3YNedtJwNO2cI2b9wIPBUEWJu5xNwMLyFSQ_wBGFo8OJUi0-1uzEwFTBhQlY5&hc_ref=ARQd4V_4DqG0-pOkf0T9JvsjCXaBhsUkA_5LpGmbDejnYLWHn2gzyQCYutHflWvnmdg&dti=390709174294048&hc_location=
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011151582874&fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCTsc_MaweaKaJOGh9DQJ_gruUWZrwfdwCFecN-x5D4sYtEjTtC5pBwvvmnWMqsKRkl2odexlbZD549&hc_ref=ARTX6I256ABAR2rlYZDWnxCZk0jX-NOI-EDT1BBPMCKIYWEtBfhK1XhGc6zsPDa-b4k&dti=39070917429404
https://www.facebook.com/groups/390709174294048/permalink/1966666816698268/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011151582874&fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCTsc_MaweaKaJOGh9DQJ_gruUWZrwfdwCFecN-x5D4sYtEjTtC5pBwvvmnWMqsKRkl2odexlbZD549&hc_ref=ARTX6I256ABAR2rlYZDWnxCZk0jX-NOI-EDT1BBPMCKIYWEtBfhK1XhGc6zsPDa-b4k&dti=39070917429404
https://www.facebook.com/hanne.munch.9?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBz1EohNF_SDRa3D0L7lbJUkpkHRxQ0pDhs9nJCY03X2dPHmxbR94o5OaPf9jB6F_5JWA9A9zMtl4Fd&hc_ref=ARSm642djfBXkUKyASclM3dlJh5UegsUTfP0Ey4mqg6L6SjOCDOz2W6Ko7FJr9wSrEg&dti=390709174294048&hc_location=gro
https://www.facebook.com/groups/390709174294048/permalink/2040537972644485/
https://www.facebook.com/kari.alvim?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBGiu8R4orG7LYDppNJ0lxG_GP9EKedj1yn-43OWVs7reDvLbugCfMdGu3EKOPzgKvIWcQ-DleE_6lp&hc_ref=ARQXaxHDpWo-wKjkO0sK8olNQzgS5m-SGAGsAdiWZq12hIFZjUubcRo7u26FjGz58Uo&dti=390709174294048&hc_location=group
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Tekst og foto:  Bella Engen 

Det var på dugnadsledersamlingen i 2016 at jeg for første gang hørte om 

Brudugnad. «For noen kule greier», husker jeg at jeg tenkte. Så da det i 

sommer dukket opp en mulighet for å være med på en brudugnad som 

skulle være i nærheten av en hytte (jeg er ikke så stor fan av å ligge i 

telt), så slo jeg til og meldte meg på.  

 

En brudugnad krever mye utstyr. For å forenkle  

logistikken var planen at vi skulle kjøre båt over  

Nyhellervatnet slik at vi bare måtte bære utstyret noen 

hundre meter opp til Kongshelleren. Men, en veldig tørr 

og regnfattig sommer hadde gjort at Nyhellervatnet ikke 

lenger var et sammenhengende vann. Så i stedet for båt 

ble løsningen å bruke kanoer som vi kunne bære over de 

inntørkede delene av vannet.  

 

Jobben vi skulle gjøre var å ta ned den eksisterende hengebroen og sette opp fundamenter til en ny helårsbro.  

Hoveddelen av helårsbroen var blitt bygget på forhånd og skulle flys inn med helikopter i løpet av uken. Vi skulle også 

pakke ned hengebroen slik at helikopteret kunne transportere denne ut igjen. Vi, det var Kristian Stoll, som er ansatt 

som bygningsinspektør i DNT Oslo, Åge Haukaas, som er frivillig assisterende bygningsinspektør på DNT Oslo  

kontoret, Asbjørn Pedersen, Ole Henrik Brekke, Arnulf Lund, Bjørn Hermers og meg selv. I tillegg var også datteren til 

Kristian, Tirill med i gjengen.  

Personlig har jeg null til ingen erfaring med bygningsarbeid, og jeg kan heller ikke skryte på meg at jeg er flink med 

verktøy og slike saker. Men Kristian og Åge var veldig flinke til å fordele arbeidsoppgaver slik at vi alle fikk bidratt, og 

som gruppe fikk jobbet effektivt og samstemt.  

«Ka skulle vi gjort uten havet?» Jo, da må man bære kanoene 

Alt utstyret ble lastet over i kanoer 
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Hovedsakelig jobbet Arnulf og Bjørn med å sette 

opp de nye fundamentene, Ole Henrik og Åge med 

å ta ned stolpene og boltene til den gamle henge-

broen, mens Kristian og Asbjørn klargjorde  

forskjellige ting som å sette opp en liten hjelpebro 

og å bygge trapp til brofundamentene. Jeg hjalp til 

der det trengtes, og takket være god hjelp og  

veiledning klarte jeg faktisk å bruke både jekk og 

drill uten å gjøre alt for mye skade :-)  

Vi jobbet lange dager, og da var det veldig deilig at 

vi hadde med litt ekstra digg mat til middag. Det 

ble både thai-kyllinggryte og taco. Kyllinggryta var nok ikke det smarteste å ta med seg på en selvbetjentshytte, men 

heldigvis slapp vi unna de verste mageproblemene. I tillegg hadde jeg forberedt en bru-quiz, og selv med utfordringer 

som dårlig lys og mangel på lesebriller ble quizen gjennomført. 

Det store spenningsmomentet i løpet av uken var som så ofte været. Vi var avhengig av godt vær både slik at hoved-

delen av bruen kunne flys inn med helikopter, samt at vi kunne padle kanoene tilbake til demningen. Planen var at  

helikopteret skulle komme på torsdag, og så skulle vi dra fra Kongshelleren på fredag. Kristian hadde med en satellitt-

telefon slik at vi fikk oppdaterte værmelding. Meldingen 

varslet om bøtter og spann med regn, samt stiv kuling på  

fredag, noe som gjorde at vi bestemte at vi måtte dra   

allerede på torsdag.  

Så da torsdagen 

kom var det full 

rulle fra tidlig 

morgen. Ikke 

bare skulle  

helikopteret 

komme med den 

nye brua, vi 

skulle også pakke alt utstyret og padle ut igjen. I tillegg 

ville vi også prøve å gjennomføre en åpningsseremoni, 

samt ha en liten brufest. Igjen viste Kristian og Åge  

utmerkede organisatoriske evner, så etter at brua var på 

plass rakk vi å ha åpningsseremoni, spise kake, og å padle 

ut igjen før styggværet kom.  

Vel tilbake ved demningen kjørte vi ned til Østerbø, hvor 

vi fortsatte feiringen med en velfortjent 3-retters middag, 

samt quiz-premieutdeling.   

Bjørn og Arnulf setter opp  nye fundamenter 

Åge og Ole Henrik gjorde kort prosess med de gamle brustoplene 

Den sitter perfekt, Kristian! 

https://www.facebook.com/alf.fagersand?fref=gs&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARD8i--8RkvVvKeXfKDaKs9MoVsAmTjtbCWrLL3HO26lT6Xk1nkXidWGkRcbahfvayj0WTk6PYtz5-C2&dti=390709174294048&hc_location=group
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Uken på brudugnad var utrolig gøy å være 

med på. Det krever litt mer enn en «vanlig»  

vardedugnad, men til gjengjeld er det noe 

spesielt med å kunne være med på å sette 

opp noe så markant, permanent og viktig 

som en bru. Så brudugnad kan absolutt  

anbefales! 

For mer info om brudugnad, se  

www.dntoslo.no/brudugnad 

        
Asbjørn instruerer meg  i praktisk bruk av jekk 

Også hadde vi brufest :-) 

 Bella sender stafettpinnen videre og utfordrer herved Vidar Falck  

         til å skrive noen dugnadord i neste utgave av Varder’n 

Se også video fra brudugnaden: 

www.vimeo.com/284503402 

https://www.facebook.com/kari.alvim?fref=gs&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARCltQpbAFlJ6cP6afHaoAHhlQuaIuJjTOm-O6kyMPb9UTdM0hY_rI7HEvMjxhV2GwkgrszBn77uSUEn&dti=390709174294048&hc_location=group
https://www.facebook.com/lise.havik?fref=gs&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARD1ay_daPI7JbciQDeU2CtigEswr-uuLSWhRuRlIhrRXcvqFNv6ZlsHiaNWHXFQ4buDuV7hpy6x8dug&dti=390709174294048&hc_location=group
https://www.facebook.com/iva.vignjevic?fref=gs&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARBInAgowpWvNDNOhPhftwWDXNznt8Qop0Fg6PNVFH157aMNeP5bEeYdTl_NNiwS6R60aknnv6NjCBbG&dti=390709174294048&hc_location=group
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Marit  Aagaard  ble valgt inn som nytt varamedlem i Styret. 

Marit er ny OK i Breheimen, og i år var hun for første gang også instruktør på vardekurset. Hun bor 

på Oppdal, har lang fartstid som medlem i dugnadsgruppa , og har vært dugnadsleder i 3 år. Marit og 

hennes mann, Niels, er begge involvert i Barnas Turlag Oppdal. 

Bjørn Harkjerr ny dugnadsleder i år.  

Åpen Kafe avholdes  i Storgt 3, kl. 11—13.  Servering. Ingen påmelding.  

Tema for neste møte finner du som oftest her: https://www.dntoslo.no/artikler/nyheter/11949-

velkommen-til-apen-kafe-for-frivillige/     Siste dato i  2018   Torsdag 12. desember:  

Bjørn Miljeteig-Olssen ny dugnadsleder i år.  

Han har vært medlem av dugnadsgruppen siden 2016 og dugnadsleder fra 2018. Årets dugnadsturer 

var på Torfinnsbu og på Finse. I tillegg er han områdeansvarlig for stier i Romeriksåsen Sør. Bjørn 

bor på Lillestrøm og er aktiv turgåer både på fjellet og i nærområdet. 

  

Aurlandsdalen Turisthytte Østerbø ble kjøpt i 2018 

Vertskap:  Astrid Heggdal og Olav Slettebakken. Tlf 483 88 287  

E-post: aurlandsdalen@turistforeningen.no    www.aurlandsdalen.dnt.no 

mailto:aurlandsdalen@turistforeningen.no
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Google Foto DNT dugnad på Demmvasshytta- august 2018  Bilder tatt av Arne Bjordal 

https://photos.google.com/share/

AF1QipNqBt6lBdLNKgaU9nJHR5sZRWQO_jqjrnEwUIIOYeGGFKQ3I9NYv9_PFtCpBVqYwA?

key=SjMwTGxfV204OUgzWDAtQkZoWWR6U3dNNmtMc0hn 

Det er nå mulig å sende regninger etter dugnad som PDF eller TIF. Skriv regning som vanlig og scann både den og  
vedlegg. Sendes som mail til: regnskap@dntoslo.no 

Lise sier: I anledning 150-årsjubileet får alle som deltok på dugnad i sommer en T-skjorte. Det er den samme som ble 
delt ut til de som jobbet i Spikersuppa i juni. Jeg lurer på om alle har fått. Det ligger noen få på kontoret som skal  
hentes, og det er noen som har glemt å si ifra om størrelse.  
Fint om de som evt. ikke har fått/hentet gir beskjed snarest så jeg får ryddet opp og blitt ferdig. 

Varder’n etterlyste tidligere gode oppskrifter basert på hyttenes hermetikk.  Vi har ikke mottatt noen oppskrifter.   

Derfor gjengir vi enkelte tips gitt av Cecilie Brask og Helene Bugge i Varder’n 2-2014:   

Å ta med i sekken (Fordeles på alle): Malt kanel på pose (Santa Maria har glidelåslukking på posene sine), Et par 

chili’er (en halv, finhakket chili løfter både en pastagryte, pizzafyllet som kjøttsaus til pasta, supper, ja egentlig det  

meste), Hvitløk, Sjalottløk, Et stykke parmesan eller hvit geitost . Nammm!), Tørket sopp, En eske egg (Et halvt hard 

kokt egg et par dager løfter opplevelsen vanvittig), En pakke spekeskinke e.l. 

Cognac/akevitt/Urtedram/Vin – en sann nytelse med en «lille en» når man kommer hjem etter endt arbeidsdag. 

Nøtteblandinger og sjokolade.  

Noen andre erfaringer: Blomkålsuppen blir både fyldigere og nydelig med laksefileer tilsatt. Pizzafyll på hermetikk 

fungerer som kjøttsaus til pasta (bedre om den spes med litt tørrmelk). Bogskinke egner seg som pålegg til lunsj 

Når det gjelder «Småglimt fra livet på dugnader» savner vi flere småglimt og bilder fra hyttedugnader.     
Ikke vær beskjedne, skriv i vei neste sommer.  

Lise Havik feiret tidligere i år sitt 60-års jubileum. Varder’n gratulerer jubilanten så masse! 
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Kobberhaughytta— Erlend Birkeland. 

25-årig trønder med lang fartstid fra Gjendesheim. Erlend kommer selv til å bo på Kobberhaug-

hytta, som han beskriver som «en av Oslos aller beste beliggenhet». 

 

 

Liomseter— Kjell Arne og Hilde Grøntjernet    

Har et eget småbruk på Roa i Lunner. Når sesongen starter tar de med seg hester,  

hunder og flytter «hele» småbruket opp til Liomseter.  

 

 

Sota Sæter— Ove og Silje Lilleengen 

Ekteparet, som er bosatt i Skjåk, har lenge drømt om å drive turisthytte. Så da sjansen åpnet 

seg på Sota Sæter, lot de seg ikke be to ganger.   

 

 

Flommen på Vestlandet var ødeleggende for en del stier, bruer og 

andre installasjoner i fjellet.  

I Skjåk gikk det verst utover Lundadalen og Tundradalen, bl.a.  

er den nye brua på ruta mot Trulsbu ødelagt. I Mørkrisdalen har 

to bruer overlevd; brua før oppstigningen til Fjellsli er hel, men 

grus, stein og jord er vasket vekk rundt fundamentet på østsiden 

av elva. Brua over Austra er også hel, men hadde reist med  

vannet og er nå reddet inn på tørt land. Øvrige bruer i hele dalen 

er vasket vekk. Det er i tillegg store ødeleggelser i terrenget og 

stien er borte flere steder.  

P-plassen på Hyrnavollen er ødelagt og deler av bilveiene ble også 

borte.   

 Dyringsbrue ved Sota Sæter måtte gi tapt for flommen. 
Foto: Sota Sæter DNT Facebook 
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Dugnadsgruppa har en egen side på internettsidene til DNT Oslo. Her kan du finne generell informasjon om  

Dugnadsgruppa, og også laste ned dokumenter som f.eks. vedtekter eller årsmøte dokumenter.  

Slik finner du frem til Dugnadsgruppa på internett: 

1. Åpne internet 

2. Skriv www.dntoslo.no 

 

 

 

 

Merk at sidene IKKE er under turistforeningen.no.  

3. Klikk på Frivillig 

4. 

Klikk på Vardedugnad (du finner denne til høyre, litt nede på siden) 

Dokumentene finner du helt nederst på siden under tittelen «Dokumenter til nedlasting». 

 

DNT dugnadsgruppe er representert på Facebook. Per i dag har gruppa 128 medlemmer og 

brukes til å dele bilder og opplevelser fra både turer og dugnader. 

Facebook gruppa er en super måte for oss å dele informasjon, og også en effektiv og enkel 

måte å kommunisere med andre medlemmer. 
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Jeg er den heldige arving av gamle, innbundne årbøker fra Turistforeningen, med logo i 

gullskrift. Riktig vakre, gamle bøker.  Og, de lukter spesielt med sine gulnede ark. 

Tiden var nå kommet til å se, bla og underholdes av bøkene.  Her oser av nostalgi, og mye 

artig lesing, - sett med dagens øyne. Skribentene har gravet dypt og fått frem gamle historier 

fra hytter, ruter, lokalbefolkning. Den gang som nå nyter DNT helt tydelig stor respekt.   

Reklamen har endret seg drastisk på 80 år. Omgangsformen er selvsagt De og Dem, aldri 

Du.   

1939 årboken – Innholdet er bygget opp annerledes enn dagens. Frafall i medlemstallet er fordelt på døde (!)/

utmeldte/strøkne fordelt på medlemskapstype; 2-3-5-10 kroner. Medlemstallet pr 31.12.38 var 14.780 med samlet   

kontingent på kr 103.528,50.  Omregnet til dagens pengeverdi blir dette 3 mill. kr. 

Den mest besøkte hytta, Gjendesheim, hadde gjennom året 4491 overnattinger, herav 455 i påsken og tjente i 1938    

kr. 5.793,50. Dvs kr. 194. 417,- i dagens penger. Det blir gjennomført dugnader og litt nytt innbo blir innkjøpt.          

Avslutningsvis fortelles fra Gjendesheim at Meteorologisk institutt sendte daglig værvarsel i påsken.  Det er jammen 

annerledes enn dagens, hvor vi bombarderes av Yr og vær. 

Den hytta (av fremdeles eksisterende) med lavest inntjening var Nørstedalseter med kr 309,20 (!), tilsvarende vår verdi 

kr. 10.370,-. Ikke rare kronene å opprettholde tilbudet på. Om Nørstedalseter skrives at de gjennom året hadde 277 

overnattinger, herav 68 i påsken. Tåkelur ble anskaffet, likeså ett kjøkkenskap. 
 

Det skrives videre: Det gikk fast brefører mellom Finse - Demmesvasshytta og Finse - Instestølen.  Dette husker jeg  

faktisk fra mine tidligste turer over Hardangerjøkulen i begynnelsen av 1960-årene. 
 

I 1941-årboken begynner krigen å gjøre seg gjeldende, men ordet ”krig” nevnes aldri.  Man bruker enkle omskrivinger 

under kapitlene om hyttene:  

Iungsdalshytta og Rondvassbu: ”Stort utbedringsarbeide etter militærbesøk er utført og hyttene er satt i god stand både 

ute og inne”. 

Flere hytter, f.eks Svukuriset: ”Den store nedgang av gjester har sin grunn i at besøket fra Sverige helt har stanset på 

grunn av grensesperringen», eller ”Lite besøkt. Nedgangen har også her sin grunn i at hytta ligger i grensesonen” og 

«da hytta lå i grensesonen var det bare få norske som kom innom hytta”.  
 

Dugnad av ruter, varder og klopper nevnes flere steder. Jeg har ikke funnet spor av noen Dugnadsgruppe, men  

dugnader gjennomføres hvert eneste år. ”Dr. Bjerknes har bekostet kløvsti fra Sognefjellsveien inn under  

Fanaråkbreen”.  Jeg vet ikke når den røde T ble innført, men disse gamle bøkene nevner ingenting om dette.  
 

Om Femunden sies at man varder ny rute mot Sverige som man håper kan bli forbindelse med en rute i Sverige.  

Ingenting om når, ei heller en setning om krigen. 
 

Medlemstallet øker tross krigen, eller kanskje derfor. Men, enkelte hytters inntekter daler dramatisk. 

Når vi kommer frem til 1989 begynner jeg å kjenne igjen dagens dugnadsgruppe. I 1988 deltok 160-170 på dugnader  

og det ble gjennomført 42 dugnader på hytter og vardedugnader., mao ganske stabilt med dagens dugnader. 

Vardekurs ble også den gang organisert på en av fjellhyttene med stabile 20-25 deltagere hvert år.   

Tekst: Vibeke Sælen 
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Så sent som i 1952 ble denne pakkelisten fra en svunnen tid, utarbeidet. Ekstremt mye som var nødvendig/anbefalt/

viktig/måtte, ta med seg i sekken. Løse snipper? Sprit i fast form? Tobakk og snadde?  

Sekkene må ha vært ekstremt tunge, de var jo tunge allerede i utgangspunktet. Fantes ikke Goretex på den tiden nei.  
 

Nå gleder jeg meg til dypdykk i noen av bøkene. 
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Ærverdige Gamle Losjen var fylt til randen da   

deLillos åpnet Høstmøtet med superhiten ”En smak 

av honning”.  

DNT avsluttet jubileumsåret med brask og bram.  

Bilder og småsnutter rullet over storskjermen under 

tilbakeblikket hvor daglig leder Henning Wikborg 

takket frivilligheten. Styreleder Siri Hatlen så tilbake 

på et innholdsrikt jubileumsår. Hva har vi vært  

gjennom? Hva skjedde? Festen i Oslo Spektrum,  

Historiske Vandreruter i Jotunheimen og Aurlands-

dalen, jubileumsfestene under hyttenes sommeråpning, uka i Spikersuppa i Oslo, Daniel Kvammen som gikk fra hytte 

til hytte i vinter og holdt intimkonserter.  Mikrokraftverket på Iungsdalshytta er også et stort løft, 17 000 liter diesel er 

en saga blott. Årets mest besøkte DNT-hytte var Hovinkoia, - på Folkemuseet. Tiden for utmerkelser var kommet;  

Fortjenestemedaljen, Hedersknappen, Æresmedlemskap. Og nytt av året: Årets ildsjel.  

Praktfull minikonsert med de Lillos fulgte.  

Deretter det alle ventet på; Lars Monsen i samarbeid med NRKs prosjektleder Thomas Hellum skuet tilbake på TV-

produksjonen ”Monsen minutt for minutt”, på turene i 4 fjellområder i 4 uker. Hva foregår bak kamera?  

Forberedelsene var formidable og grundige. Man hadde mange møter med en eneste agenda, ”hvordan kan vi gjøre  

flere feil”? Hva kan gå galt? Bekymringer? Antall folk, både teknisk og frivillige. Hvor sette opp telt? Hvordan håndtere 

søppel og andre avfallsstoffer? Ingen skal kunne se at noen har vært der. 

Alle turene ble fotgått i 2017. Det var utfordrende terreng, utfordrende utstyr 

måtte bygges. Hvor var det signaler/ikke signaler? Utfordringer med trær. 

Dronefilming både i forkant og underveis måtte også planlegges.  

En story må bygges opp, man kan ikke bare filme i hytt og vær og sende på TV. 

Hele tiden må man tenke framover.  Turer skal ikke bare være flotte bilder.   

Et mål med turen er at man hele tiden lærer noe, å tøye grenser, bli våt på  

bena, sette opp telt, fiske.  Mens turen gikk var NRK hele tiden på utkikk etter 

folk som kunne intervjues, alt fra små 4-årige føtter som danset over vidda, til 

alvorlige professorer, via folk med ulike historier og erfaringer.  

Bonden gjenkjente sin bortkomne sau, Else, som dukket opp i TV-ruta.  

Else kunne etter 2 år endelig hentes ned fra fjellet. Pluss flere  

inntrykk og historier vi fikk innblikk i. 

 

Helt tilslutt ble frivilligheten hyllet og rost med store bokstaver; Røde Kors som var med på alle turene, de frivillige 

som bar kilovis med utstyr frem og tilbake, og alle de som holder stier og hytter i orden. 16 årsverk i frivillighet er  

beregnet! 

Etter å ha gått tur med hele Norge i 4 uker og i tidenes flotteste sommervær dro turgeneral, Lars Monsen, til Alaska for 

å fordøye ”Minutt for minutt”-inntrykkene. 

Foto: Marius Dalseg Sætre, DNT 

Tekst og foto: Vibeke Sælen 
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 Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at vår flotte  dugnadskamerat og turvenninne sovnet stille inn den 4.juli 

knappe 58 år gammel. 

Høsten 2015 ble Cecilie syk, og i januar 2016 ble det påvist kreft. Til tross for at sykdommen var alvorlig beholdt  

Cecilie sitt lyse sinn, gode humør og aktive livsstil. At hun kom seg til Krækkja på årsmøte i dugnadsgruppen i  

september 2017 imponerte oss alle. Noe annet som imponerte oss var hvordan Cecilie gjennom hele sykdomsforløpet  

maktet å holde oss oppdatert gjennom facebook-siden til  dugnadsgruppen, og at hun greide å kombinere forståelsen 

for egen situasjon med et positivt syn på de gode sidene ved livet og de små, men viktige tingene i hverdagen. 

Vakre, rause, flotte Cecilie var vår gode venn og dugnadskamerat gjennom mange år. Hun ble medlem av  

dugnadsgruppen til DNT Oslo og Omegn i 1999, og hun var i alle år aktivt med på dugnader i fjellet og på dugnads-

samlinger. For Cecilie var det viktig å bidra til fellesskapet, og det gjorde hun til gangs ved å merke stier, bygge varder 

og male T´er i den norske fjellheimen.  

Cecilie elsket naturen og fjellet. Å gå og jobbe en 

lang dag i fjellet gav henne ro i sjelen, og denne 

roen og gleden over  å være ute og bruke kroppen 

smittet over på oss hun var sammen med. Vi har 

gode minner fra enkle hytter i Breheimen og  

Jotunheimen, når vi sitter på trammen med  

multer og blåbær marinert i "Brimi´n" og ser opp 

mot "Storen" eller Jostedalsbreen. De minnene vil 

vi for alltid ha med oss. 

Cecilie hadde så mange gode egenskaper, og med 

hennes strålende humør og herlige latter skapte 

hun alltid trivsel rundt seg, men det vi kanskje vil 

savne aller mest er den gode samtalen. Hun var en 

fantastisk samtalepartner enten samtalen var av 

privat eller mer faglig karakter.  

En ting er sikkert, i sommer vil det bli bygget mange varder i den norske fjellheimen som vil bli dedikert til Cecilie. 

Dugnadsgruppen i DNT har mistet en viktig bidragsyter, og vi en god turkamerat.  

Vi er mange som er takknemlige for å ha kjent og hatt Cecilie som venn og turkamerat gjennom disse årene. Hun vil 

bli dypt og inderlig savnet. Våre tanker går til døtrene Eline og Sofie som har mistet sin fantastiske mamma så alt for 

tidlig. 

På vegne av Dugnadsgruppen i DNT Oslo og Omegn 

 

Helene Bugge 
Vidar Falck 
Nina Haavie 
Tove Hørup  

Minneordene ble også publisert i Aftenposten i juli. 
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Referat fra årsmøte i dugnadsgruppa 23. september 2018. 

 

 

Møtet ble holdt på Aurlandsdalen turisthytte Østerbø og 59 medlemmer av dugnadsgruppa deltok. 

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent.  

Sak 2. Konstituering. Valg av ordstyrer 

Leder av dugnadsgruppa, Ole Henrik Brekke, erklærte årsmøtet for åpnet. Iva Vignjevic ble valgt til ordstyrer og Lise 

Havik til sekretær. 

Sak 3. Årsmelding 

Årsmeldingen ble lest opp av ordstyrer og godkjent. Det var kommentarer til følgende saker:  

Da årsmeldingen ble skrevet, regnet man med at reparasjonene på ruta Østerbø – Vassbygdi skulle være ferdigstilt. Ar-

beidet vil bli utført av sherpaer/anleggsgartner i oktober. Det ble videre stilt spørsmål om antall dugnader, tilgangen på 

dugnadsfolk, kapasitet til gjennomføring og forholdet til grunneiere, etc. Lise Havik besvarte spørsmålene. Anne Sofie 

Kolderup informerte også om at områdekontaktene gjør en god del arbeid som ikke kommer med i statistikken over 

utført dugnadsarbeid.  

Sak 4. Regnskap 2017 

Regnskapet for 2017 ble presentert og gjennomgått av Lise Havik. Dugnadsgruppa har ikke eget budsjett, men får til-

delt midler gjennom budsjettarbeidet i avdelingen for hytter og ruter.  

Sak 5. Innkomne forslag 

Styret i dugnadsgruppa hadde levert forslag til endringer i vedtektene. Endringene ble lest opp og vedtatt av årsmøtet. 

Vedtektene skal så godkjennes av DNT Oslo og Omegns styre.   

Sak 6. Valg 

I styret var Ole Henrik Brekke og Bjørn Lindgren på valg. Helene Bugge var på valg som varamedlem. Helene Bugge 

trakk seg etter at valgkomiteens arbeid var avsluttet og det ble lagt frem ny innstilling på årsmøtet. Innstillingen var 

gjenvalg av Ole Henrik Brekke og Bjørn Lindgren og Marit Aagaard som nytt varamedlem.   

 

Det var ingen motkandidater, og samtlige ble valgt ved akklamasjon.  

Ole Henrik Brekke, leder for 2 år. 

Bjørn Lindgren, styremedlem for 2 år. 

Marit Aagaard, varamedlem for 2 år. 

 

I valgkomiteen var Gunnar Vestby på valg. Styret hadde innstilt Helene Bugge som nytt medlem i valgkomiteen og for 

perioden 2018 - 2021.  

 

Oslo, 25.9.2018 

Lise Havik 
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Alvdal Vestfjell  Gunnar Vestby  Moskusvn. 2,  

2406 Elverum  

P: 62 41 37 06 

M: 91 30 80 88  

gunnar@vestby.as  

Rondane/Ringebu  Thorleif Maudal Flesåsvn. 6C  

0860 Oslo 

M: 91 35 35 27  thorleif.maudal@     

vikenfiber.no 

 

Femundsmarka  Siri Storrøsten Brydalen 

2500 Tynset 

M: 90 94 00 42  sstorro@online.no 

Langsua Svein Barkenæs  Vibesgt. 25 

0356 Oslo 

M: 91 36 95 18  svebark@gmail.com  

Jotunheimen  

øst  

Kari Alvim Ulsrudgt.16D,               

0687 Oslo 

M: 45 50 26 35 karalvi @online.no 

Jotunheimen  

vest  

Steinar Lauritzen Makrus Thranesvei 8 B, 

1470 Lørenskog 

M: 99 70 52 61 steinar.lauritzen@ 
icloud.com 

Breheimen  Niels Aagaard         

Marit Lindås Aagaard 

Utem, 7342 Lønset  
Hammerbekkvegen 251, 
7342 Lønset 

M: 40 24 36 96  

M:93 22 77 08 

ngaa@hotmail.com          

maritlaa@gmail.com 

Skarvheimen  Ole Henrik Brekke  Hengslevn. 3,  

3515 Hønefoss  

M: 92 28 66 29  o-hebre@online.no  

Hardangervidda  

øst  

Jan-Petter Røisgaard Nils Huusgt. 11                

0482 Oslo 

M: 93 08 42 82  janpetter2@gmail.com 

Hardangervidda 

vest  

Helge Røed  Bjørndalsveien 38 M: 90 86 80 01  helgroee@online.no  

 



 

 31 

 

Ole Henrik Brekke Hengslevn. 3, 

3515 Hønefoss 

M: 92 28 66 29 o-hebre@online.no 

 

Kirsten Solberg Kirkeåsvn. 47, 

1450 Nesoddtangen 

P: 66 91 11 48 

M: 91 76 54  08 

kisol53@online.no 

Brit Sissel Klungtveit Gina Kroghs vei 14 

1153 Oslo 

M: 93 43 46 76 bsklungtveit@yahoo.no 

 

Bjørn Lindgren Ulsrudveien 58, 

0687 Oslo 

M: 95 82 44 37 bjornlindgren715@gmail.com 

 

Marit Aagaard Hammerbekkvn 251, 

7342 Lønset 

M: 93 22 77 08 maritlaa@gmail.com 

  

Vidar Falck Nordåssløyfa  8,  

1251 Oslo 

M:  96 01 70 67 vidar_falck@getmail.no 

Lise Havik Hestehagen 27 

1364 Nesbru 

M: 95 16 66 76 

A:  22 82 28 00 

lise.havik@dntoslo.no  

mailto:hir@thommessen.no



