
Turreferat

Skitur i Vestheiene 28. til 30. mars 2014

Åtte personer var påmeldt til vårskituren i Setesdal Vesthei. Deltakerne er bosatt i Aust- og Vest-Agder
og litt koordinering av transport måtte til før vi kunne starte turen. En bil med tre deltakere kom fra 
Arendal, en bil med 4 deltakere fra Kristiansand samt en deltaker fra Iveland med egen bil. 

Turen denne gangen skulle gå fra Berg i Valle, til Stavskar med overnatting fra fredag til lørdag. Lørdag
fra Stavskar til Bossbu og videre til Svartenut. Søndag skulle turen avsluttes med en tur på 35 – 40 km 
fra Svartenut via Øyuvsbu og ned til Brokke. Deltakere denne gangen var Unni, Hilde, Bjørg Kari, Ritha,
Steinar, Kristian, Axel og Preben.

Et par timer etter start hjemme var alle samlet på Rysstad, da var allerede en bil plassert på Brokke. 
Bilturen fortsatte til Berg der alle i imponerende fart gjorde seg klare til start. Klokka var nå blitt ca 
19.00, men det var fortsatt lyst. 

Med feller under alle skia bar det innover mot Stavskar. Denne vinteren hadde så langt gitt oss mye 
dårlig vær, og før turen var vi alle spente på om været skulle spille på vårt lag denne gangen. 

Vårt håp om godvær skulle vise seg å slå til! Sjeldent har vi hatt så fint vært på en vintertur! Fredag 
kveld hadde vi flott lys himmel foran oss og vi kom nesten helt frem til Stavskar før lyktene måtte 
tennes. Etter knappe to timer var vi fremme der hytta skulle være, men hvor var hytta? Først når vi 
kom helt innpå så vi resultatet av årets store snømengder. Den ene delen av hytta var helt nedsnødd! 
Et sted der nede under 3 – 4 meter snø lå også inngangsdøra…! Det var bare å finne frem spaden og 
begynne å grave. Det måtte graves 3 og en halv meter før vi kom ned til dørstokken! I tillegg måtte vi 
grave frem noen vinduer slik at vi hadde rømningsvei. Lettelsen var stor da vi kunne entre hytta og 
tenne opp i ovnen. Etter hvert fikk vi varme i hytta og et par av turdeltakerne fikk tryllet frem en varm
fiskesuppe til kvelds. 

Stavskar i snøen

Lørdag våknet vi til strålende sol, - frokost, pakking og vasking gikk unna i en fei, før vi ante ordet av 
det var alle klare til start. Siden dagens tur starter med en lang motbakke begynte alle dagen med 
feller. På toppen av bakken fikk vi flott utsikt til Svarvarnuten på 1378 moh. Siden vi hadde 



fjellsportere med på turen ble det raskt snakk om en toppbestigning på dagens etappe. Det var 
såpass mange som «hørte at fjellet ropte» på dem at det ble raskt klart at en topptur måtte til.

Et stykke nedenfor toppen satte vi fra oss sekker og ski og gikk opp til toppen til fots. Et unntak må 
nevnes, - Axel var på skitur og gjennomførte både opptur og nedturen med stil.

Fra toppen hadde vi flott utsikt i alle retninger, nærmest vindstille, sol og klar himmel. Den flotte 
utsikten var god betaling for strevet med å komme opp!

Utsikt fra toppen – her vestover

Vel nede ved sekker og ski valgte de fleste å ta av feller og legge på klister. Klisteret ble vi ganske godt 
kjent med på turen. Det var begge dagene skare på morgenen og våt snø på ettermiddagen. Skaren 
skraper godt i klisteret og vi måtte smøre en del ganger i løpet av turen. 

Turen videre til Bossbu ble tilbakelagt i godt driv og siden også Bossbu var helt nedsnødd tok vi 
lunsjen på taket /mønet på hovedhytta. Annekset på Bossbu var imidlertid måket frem, her bodde 
det et par karer som var på turer i området.

På ettermiddagen gikk turen videre til Svartenut med varm sol i ansiktet, - det ble en drømmedag i 
fjellet!

På Svartenut (som heldigvis ikke var nedsnødd) var det i tillegg til oss 6-8 gjester til, men hytta er 
rommelig og vi hadde en hyggelig kveld med god mat. Det ble langt i fra noe natterangling på hytta, 
selv når vi hadde justert klokka frem en time (sommertid) var alle i seng lenge før «kveldsnytt-tid». 
Vel, - det betyr vel at alle hadde vært fornøyd med dagen, og ønsket å komme tidlig ut neste dag. 

Søndag var været det samme og vi hadde mange km foran oss i herlig «påskevær». Underveis ble det 
smørestopp, observasjon av små reinsdyrflokker og matpauser. Vestheiene på sitt beste!



Gjengen på tur!

Søndagens tur var planlagt til å være lang, og den ble enda litt lenger enn opprinnelig planlagt idet vi 
krysset Brokke – Suleskarvegen ute å legge merke til den under all snøen. Da vi oppdaget dette fant vi
ut at vi like godt kunne fortsette å ta turen via Øyuvsbu. Dette gav oss i alle fall gode løyper; for fra 
Øyuvsbu og ned til Brokke kunne vi følge traseen til Sesilåmi som hadde blitt arrangert en uke 
tidligere. 

Vel fremme på Brokke kjente nok de fleste at dagens tur hadde vært lang. Sjåførene fant bilen som 
var satt igjen på fredag og dro til Berg for å hente de to andre bilene. 

Etter en liten time var ski og utstyr pakket i bilene og vi var klare for hjemturen.

 Det ble en herlig skitur der Vestheiene viste seg fra sin beste side! Alle deltakerne var erfarne 
turgjengere; å være turkoordinator for en slik gjeng er et ærefullt oppdrag!

Takk for en flott tur og gode opplevelser!

Preben T. Nilsen

Referent og turkoordinator


