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Vi var 13 forventningsfulle veteraner 

som tok fly til Røros. På Røros gikk fra 

flyplassen til Bergstaden hotell i 

stekende ‘’sommervarme’’.   

Bjarne, Hanna og  Svanaug sluttet seg  

til oss på Røros, de hadde kjørt/reist dit 

på egen hånd.  Ettermiddagen/kvelden 

ble benyttet til å se oss om i bergstaden. 

        
 

 

 

 

Kvelden ble avsluttet med lokalmat på 

Berkel. 

 

 

 

 

Neste morgen, tirsdag, tok vi buss fra Røros 

til Synnervika, Femunden. Vi hadde fått 

tilbud fra busselskapet om å bli hentet på 

hotellet, noe vi selvfølgelig takket ja til.  

    
 



 

Her gikk vi ombor i båten Fæmund II. En 

‘’koselig’’ gammel båt. I strålende vær, tok 

den oss sørover Femunden til Revlingen  – 

båtturen var en opplevelse.   

 
 

Vi koser oss ombor 

   
        Trivelig på ‘’soldekk’’                  Hyggelig i salongen                    Måtte bare!       

 

 

Fra Revlingen gikk vi 4 km til DNT-hytta 

Svukuriset  som ligger på østsiden av 

Femunden ca 830 moh. Det var grusvei helt 

frem til hytta.  Vi var overrasket over hvor 

mye steinur det var i området.   

 
 

 

 

 

På Svukuriset fikk vi servert lunsj etter 

ankomst, den spiste vi ute på hyttetunet   

i nydelig vær.   

 

 



  
 

 

 

Noen av oss gikk ettermiddagsturer i 

området, bl.a. en natursti med poster, mens 

andre koste seg i solveggen. 

     
 

 

           

 

 

Om kvelden var det middag inne på hytta. 

Etterpå oppholdt vi oss utendørs med bl.a. 

dart og div. andre aktiviteter til det ble 

‘’mørkt’’ og vi måtte innta køyene.   

 

Med en slik ‘’svongen’’  var det en selvfølge  

å bli dart-vinner 

 

 

 

 

 

Onsdag var det tur i området.  Noen av 

oss gikk opp på Stor-Svuku (1429 moh), 

de øvrige gikk en tur i området.     

         



 

 

 

  De ‘’spreke’’ på toppen Store-Svuku 

          
‘’Skrytebilder’’ måtte selvfølgelig sendes 

 

 

 

Torsdag gikk turen fra Svukuriset til Elgå.  

Meningen var å gå en sti over åsen (8 km), 

men pga. den før omtalte steinura ble det 

avlyst.  En mann som kom den veien, 

fortalte om mye stein på stien og vi fant ut 

at det kanskje ikke var forsvarlig å gå den 

ruta 

 

 

Så det ble grusveien i stedet, ca 1 mil å gå.  

Femundsmarka er en nasjonalpark, og det er 

derfor ikke tillatt med transport av personer.  

Men vertskapet på Svukuriset var 

enestående, og siden vi hadde overnattet 2 

netter, kunne de gjøre et unntak og frakte 

noe av bagasjen vår når de kjørte til Elgå for 

å hente matvarer.   

 

Dermed la vi igjen det vi ikke trengte å ha 

med på turen. Etter at vi var kommet fram 

til hotellet på Elgå, kom en av vertskapet 

kjørende med oppakningen vår.  Snakk om 

service!   

Det var meldt dårlig vær denne dagen, 

kanskje lyn og torden.  Litt duskregn da 

vi startet, men det ga seg etterhvert så 

regntøyet ble pakket ned i sekkene.  

Underveis hadde vi en god rast på et nydelig 

sted ved bredden av Femunden 
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På Elgå tok vi inn på Femunden 

Nasjonalparkhotell. Der fikk vi servert 

middag om kvelden, og frokost før avreise 

neste morgen.  Hotellet lå flott  til ved 

Femunden. 

        

 

               Erling ser utover ‘’havet’’ 

 

Siste kvelden ute på den gedigne terrassen. 

              



 

 

Tidlig avreise med skolebussen neste 

morgen.  Først til Engerdal skole, hvor vi 

gikk over på bussen til Elverum.  Derfra 

Trysilekspressen til Gardermoen og fly hjem. 

Det ble en minnerik tur i stort sett pent vær. 

Vi fikk ikke det dårlige været som var spådd 

på torsdag.  Men dagen etter hjemkomsten 

kunne vi se på værmeldingen at det var 

skikkelig ufyselig vær i det området vi hadde 

gått dagen før.  Værgudene holder nok en 

beskyttende hånd over oss i veterangruppa! 

 

 

 

 
                                                  De lystige, spreke ‘’nordlendingene’’ 

 

 

 

 

 

 

Tekst: Solveig  

Bilder: Solveig, Åsmund og Bjørnar 

 

 


