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HEI IGJEN!
Når du får dette bladet er tursesongen 
godt i gang.  Turkalenderen har du også 
fått tilgang til på nett.  De som ønsker det 
kan hentes på HT-huset. Det er også mulig 
å hente programmet på de ulike  
kommunesentrene. Mange flotte turer er 
allerede gjennomført, og mange står for 
tur.  Finn deg turer som passer din alders-
gruppe og familiesituasjon og bli med! 
Garantert kjekt og sosialt!  Jeg viser til 
torsdagsturen som går fra Stemmen i 
Djupadalen hver torsdag kl 10  (sesong). 
Kjempesuksess med alt fra 20 til 40  
deltakere. Det er tydelig at dette treffer 
folk som er i sin beste alder.

Lokallagene i Sauda, Etne og Vindafjord 
har også sine tilbud, som bør brukes.  
Også av folk utenfor kommunene. Søk og 
finn!

HT har som andre foreninger i DNT- 
systemet hatt stor økning av medlemmer 
i barn og ungdomsalderen.  HT satser nå 
igjen på dette feltet med å ansette Lotte 

Størksen i administrasjon for bl.a. å ta 
seg av dette arbeidet.  Så til dere som har 
ungdom i hus og er interessert i frilufts-
liv, følg med.

Nye prosjekter er en del av foreningens 
virke, men vi må ikke glemme det viktige 
vedlikeholdet på hyttene og på Bytunet.  
Hyttevaktene står på og klargjør nå  
hyttene for ny sesong.  Mye godt arbeid 
blir nå gjort, både beising, transport og 
indre tjeneste.

De fleste har nok nå fått med seg  
problematikken rundt vindkraft på land, 
som HT i lang tid har engasjert seg i.  Sam-
lingen rundt «Gå for Naturen» på nasjo-
nalt nivå ble gjennomført fra Steinsfjellet 
12. mai. 215 deltok og markerte her lokalt 
sin motstand mot å få flere vindkraft-
anlegg på land i vår region. Klima redder 
vi ikke ved å ødelegge mer natur!  

Her på Haugalandet har vi i alle år levd av 
det som er i havet og på land. Få flytende 
vindkraft på agendaen og få utviklet  

denne til å bli mer lønnsom og effektiv.  
Da får vi igjen en mulighet til å få en  
næringsutvikling som gagner naturen og 
regionen. 

Til slutt ønsker jeg dere en riktig fin som-
mer og høst med mange fine opplevelser 
ute! Trenger dere tips og informasjon om 
turalternativer og råd om bruk av hyttene 
våre, så ta kontakt med turinformasjonen 
på Bytunet!  De ansatte står virkelig på for 
dere alle!

Karl Andreas (Kalland) Knutsen, Styreleder

GOD SOMMER  
OG GOD TUR!

Sven Oscar Larsen, Kalland og Erik Brinchmann på Støttemarsjen på Steinsfjellet. Foto: Truls Horvei, Haugesunds Avis
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Men midt i vinterferien, akkurat i det 
Lotte karret seg opp en seig motbakke 
ved Botn, nedenfor Vågslid, vibrerte det 
i lomma. Lauren fra Haugesund Turist-
forening ringte og tilbød jobb.

- Jeg ble så glad, jeg måtte sette meg ned 
på huk. Denne jobben er jo så allsidig. 
Jeg får bruk for alt jeg kan. Enten det er 
innen formidling, media eller å være en 
del av prosjekter. -Jeg kjenner jo Hauge-
sund Turistforening først og fremst fra 
utsiden. Jeg har alltid vært fascinert over 
alt foreningen får til og hvor høy aktivitet 
det er. Dessuten er vi jo så synlige i folke-
toget på 17. mai, sier Lotte.

- Nå når jeg har begynt i jobben og begyn-
ner å skape meg et bilde blir jeg enda mer 
imponert. Listen over komiteer, grupper 
og prosjekter tar jo pusten fra meg.

- Jeg husker godt min aller første tur fra 
hytte til hytte. Det var på drømmetur på 
Hardangervidda og vi besøkte hytter som 
Tuva, Krækkja og Heinseter. Jeg var bare 
11-12 år da og vi gikk i shorts og t-skjorte, 
forteller hun.

Lotte er vokst opp på Lillesund. Disse    
vakre  og u-haugesunske kvartalene  
mellom Lillesund skole og sykehuset 
som føles som man er i en  annen by. 

Her har gatene arvet fine navn fra 
storheter som Alexander Kielland og  
Jonas Lie og i et av disse hvitmalte  
husene befant Lotte sitt jenterom seg.

- Utsikten fra pikerommet var rett mot 
akuttmottaket, så blålys og sirener er en 
del av barndommen, forteller Lotte.

Så hvem er egentlig Lotte? Har hun 
vokst opp på Joika-kaker, pannekake-
miks, høydekoter, røde T-er og er seig 
som en brakekvist eller utallige dags-
etapper av det saftige slaget? En solbrun 
kvinne i takt med naturen og seg selv - ja, 
nærmest født til fjells?

Nei.
- Jeg har spilt håndball for Rival, hadde 
en kort karriere i Plogen og nå driver jeg 
med hinderløp og crossfit. Hinderløp er 
en idrett hvor du får brukt hele kroppen. 
Du må både løpe og komme deg gjennom 
hinder som krever teknikk og styrke. Det 
skjer noe hele veien, sier Lotte som også 
liker kajakkpadling og turer i skogen.

Lotte er utdannet journalist, men har 
også studert idrett. De fleste vil kjenne 
henne godt igjen fra utallige innslag på 
TV Haugaland hvor hun tok både seere 
og redaksjon med sitt vinnende vesen. 
Lotte er nemlig en slik person som kom-
binerer sprudlende humør og kvikke  
replikker og kommentarer.

Så hva skal Lotte fylle arbeidshverdagen 
med. La oss gå grundig til verks og ramse 
opp hva som står i stillingsbeskrivelsen. 
Trekk pusten og gjør deg klar: Oppføl-
ging og rådgiving i aktivitetsgrupper,  
deltakelse i turaktivitet forbarn, ungdom 
og utvalgte grupper, ansvar for skole-
prosjekter og integreringsarbeid, bidra i 
søknads- og rapporteringsprosesser som 
støtter aktivitetsarbeidet, bistå i pro-
sjekter og kampanjer for å øke aktivite-
ten i foreningen, turinformasjon, hytte- 
booking og oppfølging av medlemmer 
og andre kunder og til slutt: diverse  
administrative oppgaver etter behov.

Puh!

-Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med 
alle tillitsvalgte og lære foreningen å 
kjenne. Haugesund Turistforening har så 
mye å by på. Friluftsliv skal jo være til-
gjengelig for alle, uansett ferdighetsnivå. 
Vi tar jo allerede et stort samfunnsansvar 
for å bidra til et inkluderende friluftsliv - 
enten du er gammel eller ung, småbarns-
familie eller ungdom. Her er det mange 
spennende muligheter og oppgaver - få 
folk ut på tur. Enten det er Byheiene,  
Vibrandsøy eller Etnefjellene.

Tekst: Alexander Urrang Hauge

- Dessuten har vi hytte på Espevær, 
så mange somre er tilbrakt ved sjøen.  
Bading, fisking, og evig savn etter sol-
skinn og varm sjø, sier hun videre og ler 
slik som bare Lotte kan.

En trillende og frisk latter, som gjerne 
avsluttes med en frisk kommentar som 
leder oss inn i en ny latterkule.

Lotte Størksen er Haugesund Turist- 
forenings nyansatte aktivitetsmedarbeider. 
Hun senker ikke bare gjennomsnittalderen 
i administrasjonen noen hakk, men til-
fører også foreningen viktig kompetanse 
og enda mer gjennomføringskraft.

Egentlig burde jo dette intervjuet blitt 
gjort et sted til fjells. For eksempel på vei 
opp Langfoss med vakker utsikt over fjord 
og fjell og japanske turister som står på 
en parkeringsplass og tror det kan fange 
fossen med en selfiestang. Eller kanskje 
intervjuet skulle vært unnagjort i sol-
veggen på Blomstølen, med en rykende 
kopp kaffe og en dagsmarsj i beina. Eller 
vent - kanskje vi skulle vært på Utsira og  

snakket vidt og bredt i et landskap der det 
minst er 80 prosent himmel og resten er 
hav og luft. Men slik ble det altså ikke.

I skrivende stund må man anse Lotte 
Størksen som rykende fersk i sin nye jobb 
i Haugesund Turistforening.

Derfor har vi hentet henne ut fra sitt  
nylige tildelte kontor og fristet med en 
kaffekopp på Totalen hvor klientellet 
denne formiddagen består av en lett miks 
av ammende småbarnsmødre, pensjonis-
ter og unge mennesker med store hode-
telefoner.

-Da jeg så stillingsannonsen tenkte jeg: 
“Denne jobben snakker til meg, den til-
taler meg!”  Jeg hadde egentlig gitt opp 
håpet og tenkte konkurransen om jobben 
ble for hard, sier Lotte.

LOTT OG LØYE MED 
LOTTE STØRKSEN

LOTTE STØRKSENLOTTE STØRKSEN
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- Vi var alltid på fjellet i vinterferie og påskeferie da jeg vokste opp.  
Selv om jeg er voksen nå liker jeg fortsatt å dra på fjellet med familien min, forteller Lotte.
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Likevel mente vi at en skikkelig mark-
ering mot disse planene var på sin 
plass.  DNT sentralt bestemte seg for en 
«støtte-marsj for naturen» den 12. mai.  
Her på Haugalandet ble den gjennom- 
ført fra Steinsfjellet via Buafjellet Vest til  
Kringsjå.  Hele 215 mennesker møtte 
opp i flott vårvær med en litt kald 
nordavind.  Vi fikk ut informasjonen 
om planene. Det virker som om folk 
forsto og var fornøyd med arrange- 
mentet og informasjonen!

Så gjenstår det å se om arbeidet vårt bæ-
rer frukter for en urørt natur i vårt om-
råde.  Det hjelper på om våre politikere 
tar utfordringen og stemmer mot flere 
vindkraftanlegg på land.  Se heller ut mot 
havet og sats på en ny industriutvikling 
som flytende vindturbiner.  

Haugalandet besitter all den kompe- 
tansen som skal til for å lykkes! Her bør 
staten støtte oppstartingen med utvik-
lingen slik at også denne energiproduk-
sjonen kan bli lønnsom. For det er jo  
penger det egentlig det handler om?
 
HT har i mange år vært en aktør i arbei-
det med å gi innspill til energiutbyggin-
ger, både vann- og vindprosjekter.  For-
eningen er selvsagt ikke i mot fornybar 
kraft, noe som viser igjen i mange pro-
sjekt hvor vi har kommet med alternati-
ver til full utbygging, samt ikke arbeidet 
imot prosjekter som har vært akseptable 
i henhold til  naturmangfold og landskap.

Eli S Severinsen, Unni Vestre, Bjørg Kristin Steinsland, Siri Hammerstad. 
Støttemarsj for naturen Foto Truls Horvei - Haugesunds Avis

Foto Lars Kristian Gjerde Elisabeth Mønichen Aardal, datteren Charlotte (2 år) 
Foto Truls Horvei - Haugesunds Avis

Foto Lars Kristian GjerdeFoto Lars Kristian Gjerde

Bilde fra dronefilm. Svein Aase

Foto Lars Kristian Gjerde
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XX

Tekst: Karl Andreas Knutsen  
              og Erik Brinchmann

VINDKRAFT  
PÅ HAUGALANDET

Vindkraft på land er igjen aktualisert på Haugalandet og i resten av Norge.   
Dette på grunn av at politikerne gjennom OED har bedt NVE om å utrede en nasjonal  

plan for vindkraft på land (Nasjonal Ramme for Vindkraft = NRV). 

Her på Haugalandet trodde vi at dette var 
ferdigbehandlet.  De prosjektene som vi  
har vært med å behandle og  gitt høring- 
innspill til, er avslått eller har fått  
konsesjon.

SITUASJONEN ER SLIK I  
ØYEBLIKKET:
Vindafjord: Bukkanibba og Døldarheia 
er avslått.
Tysvær:  Dalbygda, Gismarvik Nærings-
park og Gudbrandsfjellet har fått konse-
sjon, men har pr i dag ikke startet bygging
Karmøy:  Sør-Karmøy lagt på is etter  
anmodning fra NVE etter at Karmøy 
kommunestyre nesten enstemmig gikk i 
mot utbygging. Storøy er bygd.
Utsira: Bygd, søkt om utvidelse med 3 
turbiner. Kommunen går inn for dette. 
Konsesjon ikke gitt pr i dag.

Sveio: Ryvarden avvist av NVE (ref. Ry-
varden Kulturfyr), Sveiofjellet trukket av 
utbygger (etter anmodning fra NVE).

Vi ser ut fra vårt arbeid at der vi har klart 
å overbevise kommunepolitikerne til å si 
nei til søknadene, så avviser stort sett NVE  
søknadene.  Dette fikk vi ikke til i Tysvær, 
noe resultatet viser.

Den første versjonen av «Nasjonal ram-
me for vindkraft på land» kom med hele 
43 områder til vurdering i hele landet. På 
Haugalandet og Sunnhordland var det to 
områder. HT er medlem i FNF-Rogaland 
og Haugaland.  Forumet har egen koordi-
nator som gjør en utrolig god jobb i disse 
sakene.  Høringsinnspill ble  skrevet, 
og resultatet ble en sammenslåing til ett 
område, som nå er ute til høring – nå om-

råde #13.. Frist for nye uttalelser er satt 
til 1.okt. 2019. Det blir felles høringsmø-
ter i Bergen 23.5., hvor vi blir represen-
tert.  

Vi sender inn høringsuttalelse etter 
kommende sommerferie. Vi må huske 
på at områdene i denne planen som 
det kan søkes om vindkraftanlegg i, 
er de som NVE har vurdert som eg-
nede områder med gode vindforhold og  
elnettilknytning,. Søkes det om konsesjon, 
så skal den gjennom den vanlige saks- 
gangen som før.  

Derfor er det viktig at kommunene 
behandler denne seriøst og helst at kom-
munene går imot enhver konsesjons- 
søknad på Haugalandet.

VINDKRAFT VINDKRAFT
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 DA DNT  DA DNT 
SOLGTE SJELASOLGTE SJELA  

– OG DEN GAMLE – OG DEN GAMLE 
TURISTVEGEN TIL  TURISTVEGEN TIL  

SKJEGGEDALSKJEGGEDAL

SJOARVEGEN
Sjoarvegen, den gamle stien mellom  
Tyssedal og Skjeggedal på nordsida av 
elva, omtrent der dagens kjøreveg går, 
var en stor utfordring å gå. Mange av 
turistene ga da også uttrykk for dette. 
Den kjente fjellklatreren William  
Cecil Slingsby skal ha sagt at dette var den 
morsomste fjellstien han hadde gått på.

Den Norske Turistforening ønsket å  
legge forholdene til rette for at flest 
mulig skulle kunne oppleve den flotte,  
norske naturen. Alt i 1868, samme år 
som Turistforeningen ble stiftet, begynte 
man å diskutere hvordan man kunne få 
bygget en rideveg fra Tyssedal opp til 
Skjeggedal og Ringedalsvatnet. Ingeniør 
Lars M. Hille mente at en veg kunne 
legges på sørsida av elva, men han fryk-
tet at kostnadene med en slik veg, som 
også måtte omfatte ei bru over elva,  
ville bli for store.

DNT bevilget 150 spesiedaler til  
vegprosjektet, men det viste seg vanskelig 
å skaffe tilstrekkelig kapital fra andre.  
I første omgang nøyde DNT seg derfor 
med å bruke 30 spesiedaler på å ruste 
opp den gamle stien Sjoarvegen, slik at 
denne i 1874 fikk bedre trinn og stokker 
over brattbergene. 

TURISTVEGEN
Selv om Sjoarvegen etter tiltakene i 1874 
ble noe bedre og sikrere å gå, var den fort-
satt problematisk å ta seg fram på. DNT 
ga derfor ikke opp planene om bygging av 
rideveg på sørsida av Tysso. Og i 1898 ble 
det fortgang i saken. Det ble da inngått 
avtale mellom grunneiere i Tyssedal og 
hotelleiere i Odda om bygging og vedlike- 
hold av ridevegen, Skjæggedalsveien. 
Grunneierne skulle bl.a. gi fri grunn 
og levere materialer til bru over elva. 
De påtok seg også vedlikehold av vegen 
med unntak av skader etter jordskred og  

liknende. En av grunneierne forbeholdt 
seg retten til å skysse turistene fra sjøen 
til Skjeggedal, men til de priser som  
Turistforeningen fastsatte.

I pkt. 5 i Turistforeningens avtale med 
grunneierne heter det: «Vi forplikter oss 
til aldrig at overlate Ringedalsfossen og 
Tyssestrengene til industrielle anlæg». 
Dette er blitt karakterisert som det første 
store naturverntiltaket i Norge.

Arbeidet med vegen tok til i 1898. Det 
var et omfattende arbeid i et bratt og  
krevende terreng. Og da vegen ble dyrere 
enn forutsatt, ble det også problemer 
med å fullfinansiere prosjektet. Men i 
1904 sto turistvegen endelig ferdig,

 Vegen var drøyt sju kilometer lang og 1,6 
meter bred. I den bratte stigningen ved 
Rjukandefossen ble vegen lagt i flotte 
hårnålssvinger opp mot Svelgarhaug. Ved 
Lonena ble det bygd bru over elva, og det 
siste stykket til Skjeggedal fulgte turist-
vegen omtrent samme trase som dagens 
bilveg. På Svelgarhaugen ble det bygget 
en enkel kafe. 

Det er ulike opplysninger om hva vegen 
kostet, men DNT skal ha gitt et tilskudd 
på 7.000 kroner. Dette var mye mer enn 
opprinnelig beregnet, men det viste seg 
vanskeligere å få inn lokal og regional  
kapital enn Turistforeningen hadde trodd.

I 1907 ble det malt et stort DNT-merke 
på fjellveggen like nedenfor hårnålssvin-
gene ved Rjukandebotnen. Merket er ca 
2,5 meter høyt og malt i rødt, hvitt, blått 
og gull. Ved siden av merket er det hog-
get inn 1904, dvs året da vegen sto fer-
dig. I 1995 ble merket restaurert av Anne  
Louise Berg i samarbeid med maler- 
mester Peter Meusburger. 

Tekst : Per Qvale  

Odda var et av de aller største turistmålene i Norge fra ca 1850 og fram til første verdenskrig.  
Mer enn halvparten av alle turister som besøkte landet, la turen innom Oddaområdet.  

Her var mange store turistattraksjoner innenfor en liten radius, bl.a.  
Folgefonna med Buerbreen, Låtefoss og ikke minst fossene i Skjeggedal.  

De første hotellene i Odda åpnet alt i 1849.  
 

Tvillingfossene Tyssestrengene og Ringedalsfossen, som turistnæringen  
etter hvert døpte om til Skjeggedalsfossen, ble ansett for å være  

blant de største og fineste fossene i Europa. 

 Men tilkomsten til denne kanskje største severdigheten var ikke enkel.  
Først båtskyss fra Odda til Tyssedal. Deretter til fots opp den bratte og til dels  

farlige stien til Skjeggedal før turistene ble rodd over Ringedalsvatnet.  
Turen tur-retur Odda – Ringedalsvatnet kunne fort ta 12-14 timer!

  DA DNT SOLGTE SJELADA DNT SOLGTE SJELA

Sjoarvegen. Foto: Knud Knudsen. Bildet tilhører Universitetet i Bergen. Billedsamlingen

Turistvegen ved Rjukandebotn. Foto: Knud Knudsen. 
Bildet tilhører Universitetet i Bergen. Billedsamlingen
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DA DNT SOLGTE SJELA   DA DNT SOLGTE SJELA

Bare et par år etter at turistvegen sto  
ferdig, ble den, uten tillatelse fra DNT, 
tatt i bruk som anleggsveg da AS Tysse- 
faldene begynte kraftutbygging i Skjegge- 
dal. I en periode ble vegen både brukt 
av turister som skulle se på fossene,  
ingeniører og rallarer og av kraftselskapet 
til transport av utstyr og materialer. 
Kjørevegen på nordsida av elva ble først  
åpnet i 1931, og før dette var ridevegen 
den eneste vegen til Skjeggedal.

DA DNT SOLGTE SJELA
Etter industriutbyggingen i Odda og  
Tyssedal, ble det mindre attraktivt med 
turisme i området, som nå ble dominert 
av røyk fra fabrikkpipene. Også andre 
forhold, som bl.a. åpning av Bergens-
banen i 1909 og 1. verdenskrig, førte til 
sterk nedgang i turismen i Odda.

Det var hemmelige forhandlinger mellom 
Tyssefaldene og Den Norske Turistfore-
ning, og DNT fikk tilbud om et beløp på 
240.000 kroner for å frigi Tyssestrengene 
og Ringedalsfossen til utbygging.

Jon Gangdal skriver i DNTs årbok 2017 
at det var usikkerhet om DNT eide fall-
rettighetene og snakk om at fossene  
likevel ville bli ekspropriert. Dessuten 
slet foreningen med svært dårlig øko-
nomi. 

Det var sterke og bitre motsetninger innad 
i Turistforeningen og mye avisdebatt om 
saken. I DNTs generalforsamling i 1919 
fikk ikke forslaget om å gi samtykke til 
utbygging av fossene, flertall. Men etter 
ny behandling i generalforsamlingen året 
etter, ga DNT likevel avkall på båndleg-
gingen av fossene, trass i avtalen foren-
ingen hadde inngått med grunneierne. 
Den kanskje første naturvernkonflikten 
i Norge endte dermed med nederlag for 
naturvernet.

I en grundig og interessant artikkel i  
Hardanger Historielags årbok for 2018, 
forteller Ottar Skogseth nærmere om den 
sterke motstanden det var mot forslaget, 
om den kritikkverdige måten saken ble 
behandlet på internt i DNT og de store 
protestene etter at vedtaket var fattet.

Men saken var ikke avsluttet med ved-
taket på DNTs generalforsamling i 1920 
og den påfølgende kontraktsinngåelsen 
mellom Tyssefaldene og Turistforeningen. 
I 1925 avsa Hardanger underrett dom 
for at avtalen var ugyldig. Dommen ble 
stadfestet av Bergen overrett i en dom fra 
1928. Høyesterett kom likevel i 1932 til 
at avtalen var gyldig, men at Tyssefaldene 
måtte betale en viss erstatning til to av 
grunneierne.

DNTs vedtak i 1920 om å frigi fossene i 
Skjeggedal for utbygging, står i ettertida 
som en kraftig ripe i lakken for forenin-
gen. Turistforeningen har i alle år både før 
og etter dette vært ivrig forkjemper for na-
turvern. Også i samtida var nok vedtaket 
tungt å leve med, og for å bøte på den dår-
lige samvittigheten bevilget DNT i 1924 et 
bidrag på 7.000 kroner til Naturfrednings-
foreningen til fredning av Vettisfossen. 

TYSSO II
Det gikk likevel mange år før Tyssestreng-
ene og Ringedalsfossen ble bygd ut.  
Tyssefaldene fikk konsesjon alt i 1928, 
men utbyggingen begynte først i 1964 
og sto ferdig i 1967. Det var et vilkår for 
konsesjon at utbygging måtte settes i verk 
innen fem år. Tyssefaldene måtte dermed 
søke om utsettelse hvert 5. år – og fikk det. 

Anlegget fikk navnet Tysso II. Det ble 
bygd demninger i Nibbehøl og Langa- 
vatnet, med magasiner som kunne romme 
214 millioner kubikkmeter vann. Ringe-
dalsfossen, med et fritt fall på 160 meter 
og Tyssestrengene med fritt fall på 300 
meter, ble dermed tørrlagt. 

Sammen med fossene ble elver og vann 
fra Langavatnet til Nibbehøl, Nybuvass-
draget, Breiavatnet, Tyssevassdraget, 
Endåen, Halle Grøne, Slet og Floren  
ledet inn i et mer enn 17 kilometer langt 
tunnelsystem som endte i kraftstasjonen 
inne i fjellet i Skjeggedal, ca ti meter  
under normal vannstand i Ringedals-
dammen.

Med Tysso II-utbyggingen ble strømmen 
fra Tyssedal en del av samkjøringsnettet, 
og Oddasamfunnet fikk nå vanlig strøm, 
slik at det da ble slutt med «vibrerende» 
lys med 25 perioders strøm.

Konsesjonsperioden var 60 år fra konse-
sjonen ble gitt. Utbyggingsplanene var 
ikke klar før midt på 1950-tallet. Etter 
nye forhandlinger ble det enighet om 
et såkalt foregrepet hjemfall, slik at sta-
ten overtok de ferdige anleggene. Det 
ble samtidig inngått en leieavtale med  
Tyssefaldene på 40 år, som senere er blitt 
utvidet til å gjelde fram til 1.1.2031.

TURISTVEGEN I DAG
Den gamle Turistvegen ligger der frem-
deles og er fortsatt en spektakulær  
turtrase. Turen er lettgått, og tar ca en 
time hver veg. 

Den gamle gang- og ridevegen starter rett 
overfor Tyssedal hotell og går opp til brua 
over Lonane, like nedenfor nordenden av 
Vetlavatnet i Skjeggedal. 

Her kan vi krysse brua og komme ut i 
dagens kjøreveg, eller velge å snu og gå 
ridevegen tilbake til Tyssedal. Vegen er 
i lange strekninger fint oppbygd med 
stein, og det er lett å skjønne at det tok 
mange år å få fullført vegen i dette bratte 
og krevende landskapet.

Ved Rjukandebotn er det montert in-
formasjonstavle om Turistvegen på 
fjellveggen ved Turistforeningsmerket.  
 
 

Steinene i en av de flott oppbygde hår-
nålsvingene er begynt å rase ut, men  
vegen er fortsatt godt farbar. Etter at vi 
har gått opp hårnålssvingene ved Rjukan-
defossen, er det et stidele mot sør. Denne 
stien går via den gamle boplassen Smi-
åsen og videre til Mosdalsbu. En gammel 
T-merking er fortsatt delvis synlig, men 
den er ikke vedlikeholdt og kan stedvis 
være vanskelig å finne. 

Når vi går videre på Turistvegen,  
kommer vi til Svelgarhaugen. Her er det 
ruiner etter den vesle kafeen som ble  
drevet i turisttida. Fra Svelgarhaugen  
er det bare et kort stykke til brua ved  
Lonane.

Terrenget langs vegen er svært bratt, og 
det har flere steder gått ras over vegen.  
Rasene må forseres undervegs. Med litt 
forsiktighet skulle dette være uproble-
matisk. Ridevegen går langs bratte fjell-
sider, og det er da også satt opp skilt som  
advarer mot rasfare langs vegen. 

Men fossene er fortsatt tørrlagte og vil 
også være det i framtida. Ottar Skogseth 
har tatt til orde for at det arrangeres en 
ukes fossefestival, der et «frislepp» av 
fossene inngår som del av programmet, 
men dette er så langt blitt avvist av kraft-
selskapene.

Kilder:  

Gangdal, Jon. Kampen for naturen. I: 
Historien. DNTs årbok 2017 s. 138-147

Gravdal, Jan og Våde, Vidar.  
Tyssefallene. Krafttak i 100 år 
1906 – 2006. Tyssedal 2006

Jordal, Brita. Turistvegen frå Tyssedal 
til Skjeggedal. I Hardanger. Hardanger 
Historielags årbok 2016 s. 211 – 230

Kraftmuseet. Turistvegen. Informasjons-
tavle montert på fjellveggen ved turist-
foreningsmerket ved Rjukandefossen

www.nvim.no/tysso-ii

Skogseth, Ottar. Høgt spel om  
naturrikdommar  
– Den Norske Turistforening si rolle i 
salet av fossane i Skjeggedal. I Hardanger. 

Hardanger Historielags  
årbok 2018 s. 72 - 105

Tyssestrengene med turistbåt på Ringedalsvatnet. 
Foto: Knud Knudsen. Bildet tilhører Universitetet i Bergen. 
Billedsamlingen

Turistvegen går i et rasutsatt område, 
men med litt forsiktighet går det fint å ta 
seg forbi rasene. Foto: Per Qvale

Turistforeningens merke ble malt på fjell-
veggen i 1907 og blir frisket opp og fort-
satt holdt ved like. Foto: Per Qvale

Det er bygget imponerende steinfyllinger i hårnålssvingene ved Rjukandebotn. Foto: Per Qvale
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VÅRE TURVENNER

STØTT 

VÅRE 

ANNONSØRER 

DE STØTTER 

OSS

Telefon: 52 72 17 40
Sørhauggt. 183
5525 HAUGESUND
post@haugesund.intersport.no
Følg oss på facebook

VI I HAUGESUND TURISFORENING 

ØNSKER ALLE VÅRE 

MEDLEMMER  

EN RIKTIG GOD SOMMER
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Tekst: Karl Andreas Knutsen
Foto: Marius Dalseg

DNT Landsmøte 2017, Kristiansand. Foto: Marius Dalseg

LANDSMØTET I 
HAUGESUND 2020

HAUGESUND TURISTFORENING HAR TATT OPPGAVEN Å ARRANGERE  
LANDSMØTET FOR DNT I 2020 10. – 14. JUNI

Landsmøtene i DNT arrangeres i alle 
mulige kroker og kriker.  Neste år   er 
det Haugesund som inviterer. HT arr-
angerte sist i 1994.  Over 300 delegater 
kommer.

Den gang som nå skal det være på Hotell  
Scandic Maritim.  Landsmøtekomiteen, 
som består av meg selv, Lauren Simon-
sen, Rolf Svendsen, Geir Kvassheim, 
Britt Rameckers, og Kjetil Nordstrøm,  
har kommet i gang med arbeidet og plan- 
ene.  Det som er sikkert er at det trengs 
mange frivillige for  å arrangere dette.
 

HT ønsker også å markere dette i by- 
bildet med en aktivitetsdag på lørdag-
en i sentrum av byen. Vi ser for oss en 
rundløype med flere aktivitetsposter  
Flere organisasjoner for friluftsliv vil 
bli invitert til å vise seg frem i tillegg til 
våre egne grupper.

HT er hovedansvarlig for kveldsarrange-
mentet på fredagen. Vi trenger frivillige 
alle dagene. Praktiske oppgaver i for-
bindelse med selve landsmøtet, kvelds- 
arrangementet på fredagen og aktivi-
tetsdagen på lørdagen.
 

I tillegg skal turer gjennomføres, så 
her blir det behov for turledere også. 
Programmet skal godkjennes av DNT 
sentralt, som er ansvarlig for det for-
melle møtet. Så når det nærmer seg 
og programmet er klart  kommer 
vi med en invitasjon til «dugnad 
på landsmøtet», som altså arrangeres  
fra onsdag 10. juni til søndag 14. juni 
2020.

Er du interessert allerede, så meld deg 
på til Rolf Erik på Bytunet eller sende en 
epost til haugesund@dnt.no.   

Karl Andreas Knutsen

LANDSMØTE



VÅRE TURVENNER VÅRE TURVENNER

STØTT OSS MED DIN  
GRASROTANDEL!

STØTT HAUGESUND 
TURISTFORENING VED 
GI DIN GRASROTANDEL 
TIL OSS.

PÅ DEN MÅTEN ER DU 
MED PÅ Å BESTEMME 
HVEM SOM SKAL FÅ 
OVERSKUDDET FRA 
NORSK TIPPING.

Org. nr. 971 157 100

Les mer på grasrotandelen.no

I samarbeid med 
Frivillighet Norge 

og Idrettsforbundet

Gjennom Grasrotandelen fra 
Norsk Tipping, kan du støtte oss 
uten at det koster deg noe!

Hvis du tilknytter oss i år, 
vil vi motta 5 prosent* 
av ALT du har spilt 
for i 20�• • • •�.

Du kan tilknytte 
oss hos kommisjonæren, 
via grasrotandelen.no 
eller på norsk tipping 
mobilspill!

Les mer på grasrotandelen.no

Støtt oss 
med DIN 
Grasrotandel!

*For Multix genereres halvparten av overskuddet til Grasrotandelen.
  Grasrotandelen beregnes ikke for Extra og Flax.

Støtt Haugesund Turistforening 
ved å gi din grasrotandel til oss. 
På den måten er du med på å 
bestemme hvem som skal få 
overskuddet fra Norsk Tipping.

Org. nr. 971 157 100

Ta med deg strekkoden og ditt spillekort til
en av Norsk Tippings mange kommisjonærer

Han Jørgen e reiste 
på skitur aleina. 
Det jore an 
ikje i fjor,  
for då va an bare 
for badne å reina 
og fekk ikje låv 
a na mor. 
  
I år e an reist med 
an Leif og an Tore, 
og ingen fekk  
fyll´an ombord. 
Det tar seg kje ud, 
når ein drar med  
di store, 
å vinka nanna te 
na mor. 
  
Nå står an i bakkar, 
så hedle mod sletter. 
Han glir øve 
snødekkte vann. 
Men morå har våkne 
og vonne netter 
for alt det  
så henna kan. 
  
Eg lige han Jørgen 
men føle for morå, 
En kjenna nå 
ud og inn: 
Der finns ikje  
verre terreng på jorå 
enn det i et  
engsteligt sinn.

Farligt 
terreng   

av AJAX 

Foto: Lars K. Gjerde.

vi nærmer oss skisesongen nå og eva eide har foreslått at  
vi leser dette morsomt dikt av ajax. stavanger dikteren hett 

egentlig andreas jacobsen (1909 - 1955) men skrev under 
pseudonymet ajax. diktet finnes i «eg lengta tidt  en hyllest til 
rogalandsnaturen» utgitt av stavanger turistforening.  
god fornøyelse.  Mvh anne rees halvorsen

dikt

Ta med deg strekkoden og ditt spil-
lekort til en av Norsk Tippings mange 
kommisjonærer.

VI VOKSER MED DEG

REGNSKAP  |  LØNN  |  FORRETNINGSFØRSEL  |  RÅDGIVNING

Vi tilbyr komplette regnskapstjenester, forretningsførsel 

og rådgivning. Hagland Finans bistår gjerne i den løpende 

oppfølging av din virksomhet med oppgaver som regnskap og 

lønn, og  som rådgiver ved etablering, kjøp og salg av virksomhet, 

generasjonsskifte eller finansiering. hagland-finans.no

Tradisjon, kvalitet og 
kreativitet blandet med 

entusiasme er oppskriften
på godt storkjøkkenmiljø.

Du finner oss over hele landet.

www.norrona.net

Sørhauggt. 88 v/Markedet. Telefon: 52 70 22 70
A.S

Sørhauggt. 88 v/Markedet. Telefon: 52 70 22 70
A.S

Sørhauggt. 88 v/Markedet. Telefon: 52 70 22 70
A.S

Sørhauggt. 88 v/Markedet  52 70 22 70  post@horneland.no

STRANDGATEN 139 TLF: 52 72 14 74

suldaltransport.no

BESØK OSS PÅ
haugesund.dnt.no

VI I HAUGESUND TURISFORENING 

ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER  

EN RIKTIG GOD SOMMER

post@argusprofil.no / mob 48348059 / argusprofil.no

  
 
 
 

Vi har helikopter på 
våre lokasjoner i 
Bergen, Voss, Sand,  
Stryn, Kristiansand  
og Sandefjord.

Ring oss for pris!
Tlf.: 88 0013 13 – E-mail: post@fonnafly.no

www.fonnafly.no

VI I HAUGESUND TURISFORENING 

ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER  

EN RIKTIG GOD SOMMER
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ARGUS PROFIL

Bjelland VVS AS
Hverdager: 08:00-15:30 Telefon: 52 70 45 30
Kvalamarka 29, 5514 Haugesund
VB.no

Bjelland VVS AS

Allsidighet er vår
styrke - fra små
oppdrag på hytter
og bolig, til større
nærings- og
industribygg



DA VI FIKK BRU PÅ VAULADA VI FIKK BRU PÅ VAULA  

Scannede bilder Mølstres fotoalbum. Bildene på høyre og venstre side skal være tatt av Karl Johan Mølstre, mens bildet  
i midten er tatt av Kristian Magnus Vikse. Alle bildene er utlånt av Karl Johan Mølstre. 

Karl Johan Mølstre har sendt oss kopi av flere artikler som han skrev i 1973-74 i hhv.  
Heimevernsbladet og Haugesunds Avis om brubygging på Vaula.  

I det følgende gir HT-nytt et kort sammendrag av  
de interessante artiklene.

Haugesund Turistforening og Heime- 
vernet samarbeidet i 1973 om å få satt 
opp ei bru for fjellvandrere over utløps-
osen fra Vaulavatnet på 879 m.o.h. 

Vaulavatnet er utgangspunktet for elva 
som danner Langfoss lenger nede i dalen. 

Det var i denne del av Etnefjellene at 
Haugesund Turistforening bygde si første 
hytte, Sandvasshytta, i 1930. 

Den merkede løypa følger en eld-
gammel ferdselsveg fra Øyno til 
Bordalen, og kryssing av elveutløpet 
fra Vaula har til alle tider vært proble-
matisk. Det har blitt lagt ut flate steiner 
over Vaulavad i nordvestre ende av van-
net, men i perioder med høy vannstand 
er vading problematisk. 

Det ble alt på 1930-tallet bygd bru over 
Vaula, men de norske heimestyrkene tok 
denne ned under krigen for at de skulle 
unngå å bli overrasket i fjellet av tyske 
soldater. Brua som i 1973 ble bygd opp 
igjen, ble bygd på samme sted som den 
opprinnelige brua sto. Den nye brua var 
konstruert av turistforeningsmannen og 
Heimevernsveteranen Knut Stange. Seks 
mann fra Turistforeningen og Heime-
vernet sto for arbeidet. 

De gikk opp fra Skromme og overnattet 
i telt ved Nystølen. Neste dag gikk de til 
Vaulavad. På vegen satte de opp varder og 
rustet dermed opp turløypa. 

Materialer og verktøy ble fraktet opp 
med Fonnafly. Arbeidet gikk ikke uten 
dramatikk: Strømmen i elva holdt på å ta 

hele materialbunten og sende den utfor 
styrkene. Men den ble berget i siste liten 
og brua ble montert. 

Etter å ha overnattet på Vaula, gikk 
dugnadskarenes fjelltur videre via Aust-
mannavatnet til Kyrping. Oppsetting av 
bru over Vaula var ledd i et samarbeid 
mellom Heimevernet og Turistforening-
en gjennom flere år for å få rustet opp 
den gamle ruta Skromme-Nystølen-
Sandvass-Blomstølen, som var delvis 
merket og vardet, og nymerking av ruta 
Blomstølen-Verdal-Lauareid.

Året etter måtte brufestene repareres, 
da en av boltene som holdt brua hadde 
løsnet i løpet av vinteren. Det ble da  
arrangert nok en felles dugnad med folk 
fra Heimevernet og Turistforeningen.

BRU PÅ VAULA
STI- OG VARDE
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STIDUGNAD VED  
STORAVASSBU
Det siste stykket inn mot hytten fra  
Saudasiden kan være krevende. Her 
går stien delvis gjennom ur, og spesielt 
når det er vått og glatt kan det by på  
problemer. I slutten av juni, nærmere 
bestemt 26.-30. juni, rykker Sti- og varde- 
komitèen inn med en god gjeng.

12 - 14 kvinner og menn, medregnet egne 
kokker, vil sørge for at stien blir litt bedre 
og litt tørrere.

Vi vil også sikre løse kjettinger på utsatte 
partier ved Litlavatnet.
 

RUNDTURER FRA OLALIA
For et par år siden ble rundturene over 
Steinfjellet og Hauganuten, samt stien til 
kanoene ved Furevatnet  merket med gul 
farge.

Nå er det også satt opp skilt, som gjør det 
enda lettere å finne veien. Du bruker 3-4 
timer i rolig tempo i variert og spenn-en-
de terreng. Utsikten fra de to toppene er 
flott. Vil du prøve kanoene på Furevatnet, 
kan du låne padleårer og redningsvester 
på hytten. Bare hør med vertskapet.

Vi har også planer om å merke turen til 
Lysenuten. Dette er en lenger og mer 
krevende tur.

Geir Kvassheim,
Leder Sti- og vardekomitéen

BEDRER STIER OG VISER VEIBEDRER STIER OG VISER VEI
Sti- og vardekomitéen utbedrer stadig turløypene i vårt område.  

Her er to prosjekter denne våren og sommeren.
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SJØPERLA SJØPERLA 
VILLA VIBRANDSØYVILLA VIBRANDSØY

TEK FORMTEK FORM

Med mål om å ha Villa Vibrandsøy klar 
til opning i 2020 er Haugesund Turist- 
foreining godt i gong med dei forskjellige 
byggetrinna. Uthuset er nå på det næraste 
ferdig med to store soverom og fire bad.  
Det er tilrettelagt for handikappa og har 
bl.a. rullestolrampe.

• På hovudhuset er tak og piper restaurert. 
Snikarane er nå ferdige med utvendig  
restaurering av kledning på hovudbyg-
get. Vinduer er tatt ut og restaurert. Når 
alt av vindu er malt og kledning er stelt 
vil bygget sjå meir ferdig ut, fortel Rolf 
Svendsen i Haugesund Turistforeining 
som er prosjektleiar for Villa Vibrandsøy.

• Innvendig er det framleis mykje jobb. Me 
håpar å byrje på dette i juni, men må gjere 
oss ferdig utvendig først, fortel han vidare.

GOD DUGNADSHJELP 
Frå hausten 2018 har det vore arrangert 
dugnad kvar tysdag mellom 9-14 på Villa 
Vibrandsøy. Her har frivillige kunne hjelpe 
til med å rive kledning, male og rydde. 

• Sidan me har hatt ein del fint vær i vår 
har me prioritert maling på dugnadane. 
Andre oppgåver står i kø og det er mykje 
som skal gjerast, fortel Svendsen. 

• Det hender me er opp til 10 stykk per 
gong, legg han til og fortel at dei har 
planar om å arrangere dugnadar på andre 
tidspunkt også når dei ser at det er spesi-
fikke områder som må gjerast. 

JOBBAR MOT  
FINANSIERINGSMÅLET 
Finansieringa av Villa Vibrandsøy byrjar å 
kome på plass, men det er framleis eit styk-
ke igjen til målet på ca 12 millionar kroner 
som er prislappen på heile prosjektet. 

• Me jobbar framleis med søknadar til for-
skjellige sponsorar og håpar å få inn alle 
midlane me treng. Me har bygd opp pro-
sjektet i delprosjekt slik at me kan ta finan-
sieringa del for del, seier Svendsen. 

• På nettsida villavibrandsoy.no er det 
fleire som har gitt 500-1000 kroner  

privat. Det er kjekt med kvar ei krone 
som kjem inn, og ofte er desse pengane 
med å dra siste lasset.

PÅ LEIT ETTER HYTTEVAKTER
På sikt skal det byggjast opp ein god drifts-
modell for Villa Vibrandsøy, og Turistfo-
reininga dreg både erfaringar og inspira-
sjon frå drifta av Olalia Fjellstove når dei 
jobbar fram mot dette. 

• Me ønskjer å etablere ein hyttekomité for 
Villa Vibrandsøy, og satsar på å sjå på dette 
til hausten, men me er allereie nå på jakt  
etter folk som kan tenke seg å hjelpe med 
vedlikehald av hytta og vere hyttevakt, 
oppmodar Svendsen. 

Restaureringa og utbetringa av Villa Vibrandsøy og området rundt byrjar å ta form.  
Mykje takka vere gode sponsorar og villige dugnadshender. 

Tekst:  Maria Djuve Vågen

TUSEN TAKK FOR STØTTEN TIL:
• Rogaland fylkeskommune
• Sparebankstiftelsen SR-Bank
• Knutsen OAS Shipping
• Haugesund Sparebank
• Sparebanken Vest
• iDrift Web 
• Vestenfjelske Bykreditts Stiftelse

VILLA VIBRANDSØY HAUGESUND PÅ LANGS

Snikrar frå byggjefirma Duco i full sving med restaurering 
av kledning på hovudhuset. Foto: Rolf Svendsen

Gode dugnadshender. Arne Stakkestad og Erling Haavik er i gong 
med maling. Foto: Rolf Svendsen
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HAUGESUND PÅ LANGS

Alle foto: Morten Fjeldheim

HAUGESUND PÅ LANGS
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HAUGESUND PÅ LANGS 2019
Haugesund på langs, vår lokale 7-fjellstur, gikk i år for 5. gang siste søndag 
i april, som nå er innarbeidet som vår faste HPL-dag. Også i år ble det en 
suksess, selv om deltagerantallet var 1200 mot 1800 i fjor. Fallet i antall 
deltagere skyldes nok dårlig vær og dårlige værmeldinger i dagene før. Men 
de som gikk turen fikk en fin opplevelse i oppholdsvær, selv om utsikten 
mot byen og havet noen steder ble hemmet av tåke. Våre vakter på toppene 
og i målområdet rapporterte om blide og førnøyde deltagere, og vi fikk mye 
skryt av stien som blir bedre for hvert år. Vi hadde en dugnadsgjeng med 
pensjonister om tirsdagene i vinter, og i år utbedret de oppstigningene mot 
telefonmasten nord for Nuten, mot Orkjå og mot Mosskarfjell. Elever fra 
Karmsund vgs. under ledelse av Kjell Bjelland, har også i år gjort en god 
jobb på stien fra Orkjå til Stemmen.

I år hadde vi nytt sted for start og mål hos vår sponsor GARP på  
Deco-bygget på Raglamyr. Det fungerte veldig bra og reduserte dugnads-
innsatsen for opp- og nedrigging betydelig. Men allikevel hadde vi over 
50 frivillige i sving for å gjennomføre arrangementet. Og i tillegg kommer 
Norsk Folkehjelp som sørget for førstehjelp og GPS helse som sørget for  
fysioterapi for de som trengte det etter målgang. Men heldigvis slapp vi 
unna uten vesentlige skader av noen art.

Også i år hadde vi et tilbud om en tilrettelagt løype for familier med barne-
vogn, rullestolbrukere og andre bevegelseshemmede. Den gikk i en sløyfe 
på 4 – 5 km fra startstedet på Raglamyr.

Vi håper bildene fra turen kan friste dem som ikke deltok til å bli med neste 
år. Og som dere ser, Barnas Turlag var på plass med maskoten Turbo og 
spredte glede til de mange barna som deltok!

Arne Rossebø
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I dagens samfunn er det stort fokus på å få born i tidleg alder ut i frisk  
luft og i fysisk aktivitet. Der er vårt lag aktivt med og prøver  

å få til eit fristande tilbod for born.
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ETNE TURLAG ETNE TURLAG

DEN RAUE POSTKASSEN DEN RAUE POSTKASSEN 
– GIR MEIR SPRETT I BEINO– GIR MEIR SPRETT I BEINO

BARNAS TURLAG ETNE  
ARRANGERER TURAR OG 
AKTIVITETAR FOR BORN  
OG UNGE.
Etter fleire år med lite aktivitet i Barnas 
Turlag og få deltakarar med  på turane, 
måtte me ta grep og tenkje nytt. Evy 
Hetland Hus i vårt lokallag, kom med 
den gode ideen å sette ut 10 turpost- 
kassar rundt i Etne Kommune. Laget 
søkte støtte til prosjektet og Hordaland  
Fylkeskommune var svært positive og 
delte ut 20000 kjærkomne kroner til oss.

Då var det berre å sette i gong, fordele 
kassane og tilby turar i ulik vanskeleg-
grad. 3 av kassane kan ein nå med rul-
lestol og barnevogn. Dette skal vera eit 
tilbod for alle. Boka du skriv i ligg i post-
kassen, og dei som ynskjer premie må inn 
på nettet (etne.dnt) og fylle inn skjema 
under Barnas Turlag. Det blir premie 

for besøk av  5 turpostkassar og ein litt 
finare premie for besøk av 10 turpost- 
kassar. Turperioden er frå 1. okt 2018 
– 30. sept 2019. Ein leverer inn skjema  
etter fullførte turar.

Konkurranseinstinktet vårt slår inn i alle 
aldrar. Det ser me her i denne saman-
heng og, motivasjonen til å sanke tur-
postkassar gir ein god mestringsfølelse 
hos borna. Det igjen gir dei godt grunn-
lag til å få opp aktivitetsnivået og komme 
i god form som igjen gir glede til turopp-
levinga. Det er og viktig å bli glad i natu-
ren du ferdast i.

Samhold  er ein viktig faktor på våre 
turar, born og vaksne knyttar nye kon-
taktar. Det er og ein fin måte å integrere 
nye landsmenn, ved å invitere dei med på 
våre turar og aktivitetar.

For å holde motivasjonen oppe hos borna 
har me i turprogrammet i 2019 sett opp 5 
turar med turleiar. Då har me hatt ulike 
aktivitetar. 

Kom deg ut dagen blei ein stor suksess 
på Olalia med turtipp, grilling og Turbo. 
Turbodansen blei superpopulær for små 
og store. Det blei mange som ville ta  
selfie med Turbo den dagen.
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Har du fortsatt ikke tilgang til plussartikler?

Så enkelt kommer du i gang!

Tilgang til innhold på h-avis.no

Del med familien

Morgendagens eAvis kvelden før

Søkbart eAvis-arkiv

Riksavisen Rix

1 minutt
og du har 

tilgang til alt!

Gå til  
h-avis.no/registrer

Registrer navn, mobilnummer, 
epostadresse og fødselsdato. 

Følg punktene videre.

Du er nå innlogget og har 
tilgang til plussartikler på 

h-avis.no

ETNE TURLAG

Fastelavensboller i mars i ausande vest-
landsregn var heilt topp for dei små, trur  
ikkje ungane merka det våte som kom 
der oppe i frå. Turleiarane i Skånevik 
hadde  med seg 3 korger med bollar som 
Turbo delte ut til alle frammøtte. Det 
smakte godt.

Våren kom tidleg i år , derfor kunne me 
lage seljefløyte i april. Det blei ein rund-
tur på Frette på om lag ein time, mat-
pause på halvvegen der me hadde laga 
leir med lavvo og spikkeknivar. 

Born, foreldre og besteforeldre deltok 
i aktiviteten med stor iver, litt plaster  
måtte me dele ut, men mykje fin lyd blei 
det i fløytene. Kanskje me må ha det 
som tradisjon å laga seljefløyte kvart år, 
for her var det mange foreldre som ikkje 
hadde laga fløyte før.- Det var altså ikkje 
berre dei små som gjekk nøgde heim med 
eit lurt smil og fløyta i handa.

Neste tur blir til sommaren til Jette- 
grytenuten, der me håpar på eit fint 

 
 

  
klatre- og badever. Siste felles tur blir til 
hausten med avslutning på Barnas Turlag 
turpostkasse. Då blir det premiering til 
alle som har gjennomført 5 eller 10 turar. 

Me som er turleiarar på desse turane  
får mange spørsmål av borna; 
Jobbar du her? Kjenner du far min? 
Han har sånt brunt hår. Kan eg ta med 
ei til søster mi? Ho er sjuk i dag og  
kunne ikkje bli med. 

Det er kjekt å sjå at det er godt oppmøte 
på turarrangementa våre etter at turpost 
kassane blei sett opp. Det er mange flinke 
foreldre som trassar ver og vind, og kler 
ungane sine godt og møter opp til felles 
tur. Dei legg dermed eit godt grunnlag  

for at ungane skal bli glad i å gå på tur 
og det er hovudmålet til Etne Turlag – få 
folk ut på tur.

Dei vaksne er veldig blide og positive til 
opplegget vårt, det er me takknemlege 
for. Foreldrene er då gode forbilde for dei 
små i turgruppa.

Og den gode følelsen du sit igjen med 
etter turen når du ryddar sekken med 
halvetne skiver med leverpostei, som ein 
aldri fekk tid til å ete på turen – det er 
dagens beste gevinst for ein turleiar!

Solvor Flatebø Grønstad
Etne Turlag



Liksteinen i Kleivane

DIKT
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KIRKEVEGER KIRKEVEGER

GAMLE KIRKEVEGER I 

SKÅRE

Tekst:  Øystein Nilsen

Når du leser denne artikkelen, er det en stor fordel å ha kart for hånden.  
Turistforeningens nye «Turkart Byheiene» anbefales, gjerne også «Turkart Byheiene og  

Tysvær nordvest/Valhestområdet» utgitt av Haugesund og Tysvær kommuner.

I dag går det stier på kryss og tvers i By-
heiene. De fleste er turstier som er blitt 
opparbeidet og delvis merket etter at det 
å gå på tur i skog, hei og fjell begynte å bli 
populært for drøyt hundre år siden. 

Noen stier fantes før det. Utmarka til 
mange av gardene i Skåre strakte seg 
langt østover i Byheiene helt til gren-
sen mot det som den gang var Avaldsnes 
kommune. I utmarka var det beite for 
stor- og småfe, og her spadde bøndene 
brennetorv i myrene. Skog fantes ikke i 
Skåre rundt 1900, så torv var det vanlig-
ste brenselet. Stiene fram til torvmyrene 
var mer eller mindre opparbeidet for å 
lette torvtransporten til gards. 

Før 1860 var det ingen kjøreveger ut fra 
Haugesund. Hverken Spannevegen, Skjol-
davegen, Salhusvegen eller Tittelsnes- 
vegen var påbegynt. I innmarka gikk det 
stier, men foruten torvstiene var det også 
andre lengre, sammenhengende stistrek-
ninger i utmarka. Siden 1100-tallet har 
folk i Skåre gått på «kirkeveg» - til messe, 
dåp og begravelse, og siden 1700-tallet 
til konfirmasjon. Først sto kirken i Skåre 
like ved der Haraldsstøtta er nå, senere 
ble Hauge kirkestedet i Skåre. Den nå-
værende Skårekirken er fra 1858. Den 
erstattet kirkebygget som lå på vestsiden 
av Haugeveien, der den gamle kirke- 
gården ligger.

Når folk fra Sør-Skåre skulle nordover 
til kirken på Hauge, har mange brukt et 
smalt og svingete tråkk som gikk langs 
sundet. Noen kalte det veg, men regule-
ringskommisjonen i Haugesund syntes 
det var å ta for hardt i og omtalte den i 
1851 som en «sti, der snart fører til øst, 
snart til vest, snart er bred, snart smal».  
I dag er vegstumpene Møllerveien og 
Apotekersmuget vest for Strandgata i 
Haugesund rester av denne stien. 

Stien langs sundet var en del av en ferd-
selsåre som gikk praktisk talt gjennom 
hele Skåre. I sør endte den i Luravikjå 
nord for Hansastø ved Vår Frelsers grav-
lund. Dit kom presten over fra Laham-
maren på Litlasund på Torvastad når han 
skulle ha gudstjeneste i Skåre. Skåre var 
lenge et sogn under Torvastad preste-
gjeld. Fra Hauge fortsatte stien nordover 
forbi Halsane til grensen mot Sveio ved 
Søre Våga. Først på slutten av 1800- 
tallet ble det bygget kjøreveg fra Hauge-
sund sørover til Salhus.

I 1997 ble den da 83 år gamle Simon Skog-
land intervjuet av Rolf Helge Hjelmtvedt 
som arbeidet i Landbruksforvaltningen. 
Intervjuet var et ledd i et prosjekt om 
gamle ferdselsveger i Haugesund. Simon 
Skogland, som var lokalkjent i Nord- 
Skåre, var født på Kvala og hadde eien-
dom i utmarka øst for Bleikemyr.

Skogland mente å kunne påvise noen 
strekninger der folk fra de forskjellige  
delene av Nord-Skåre har gått på kirkeveg 
før kjørevegene kom. På Turistforenin-
gens «Turkart Byheiene» er de nordøstli-
ge kirkevegstrekningene tegnet opp med 
brunt.  I Per Qvales bok «Historien, By-
heiene og Djupadalen gjennom tidene» 
er det på side 19 et kart der alle kirke-
vegtraséene som Skogland har nevnt, er 
tegnet inn med rødt. 

Fra Skårekirken og et stykke nord-vest-
over gikk alle kirkegjengerne sammen et 
stykke. Ruten skal ha gått over Kyvikda-
len og opp Sjoarvegen til Gamle Skeis-
vollsvegen. Øst for Gard skole har kirke-
vegen gått langs Damvegen et godt stykke 
før den har dreiet mot Svennahaugen og 
krysset Kvalaelva omtrent der brua er nå. 
Før brua har kirkefolket skilt lag, mente 
Skogland. De som skulle nordover, gikk 
sammen langs nåværende Tittelsnesveg 
til et stykke før Fagerheim, der noen tok 
av til høyre over slettelandskapet der det 
nå går en privatveg opp til et hus.  Herfra 
skal stien ha gått gjennom Grutleskar og 
Dyrskar mot det som i dag er Skoklands-
vegen. De som skal ha brukt denne ve-
gen, mente Skogland var folk fra noen av 
Saltveitbrukene og Storstein.

De som skulle til gardene vestenfor og 
langs nåværende Tittelsnesveg, gikk 

Liksteinen i Kleivane
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nordover og litt forbi Halsane. Herfra skal  
traséen ha gått noe vest for Tittelsnesvegen 
og videre nordover langs vestsiden av 
Nesavatnet. Så langt er denne ruten be-
skrevet i Rolf Helge Hjelmtvedts gjengiv-
else av Simon Skoglands skildring, og på 
kartet i boken om Byheiene stopper den 
litt sør for Førlandsvatnet.  Det er mulig 
dette var en del av den før nevnte stien 

fra Karmsundet til Søre Våga. Stivalget 
videre nordover kjenner vi ikke, men 
det har selvfølgelig vært gangveger til  
Hagland og de andre nordvestlige gard-
ene i Skåre.

Kirkevegene har ikke bare blitt brukt til 
kirkegang. Folk skulle besøke slekt og 
venner, eller de skulle søke arbeid ved 

sundet. Etter at sildevirksomheten kom 
i gang ved Haugesund tidlig på 1800-tal-
let, ble det bruk for mengder av arbeids-
folk, både kvinner og menn, til sildasjau-
en om vinteren. Hundrevis har trasket på 
stiene mot Karmsundet for å tjene noen 
kroner. Vi vet at gårdsarbeidere flere  
steder i Sveio kunne få fri fra tjenesten 
for å jobbe som «sildastrabb» i sesongen.

Når vi som går på tur i Byheiene  i dag 
snakker om «Kirkevegen», mener vi van-
ligvis ikke de to traséene jeg hittil har 
nevnt, men stien(e) som har gått gjen-
nom utmarka mot Skokland og videre 
til Halseid. De tre gardene helt nordøst 
i Skåre, Kalland, Skastad og Halseid, fikk 
vegforbindelse vestover til Tittelsnesve-
gen i 1898. Da sto en tre meter bred kjø-
reveg ferdig fra Halseid til fylkesgrensen 
i vest ved Søre Våga. Derfra kunne det 
kjøres sørover på Tittelsnesvegen helt til 
kirkedøren. Tittelsnesvegen hadde stått 
ferdig fra Haugesund til fylkesgrensen si-
den høsten 1864. Fra Tittelsnesvegen til 
Storstein sto en kjørbar veg ferdig i 1903. 
Den ble ført videre sørover til Skokland 
og ble ferdigstilt i 1913.

Før kjørevegene kom, er det vel rimelig 
å tro at folk fra Skastad og Halseid sånn 
noenlunde har gått traséen til den nå- 
værende Halseidvegen vestover til  
Kalland. Fra Kalland har de ifølge Si-
mon Skogland så gått over eidet mellom  
Kallandsvatnet og Sandvatnet. Hver-
ken over eidet eller videre mot Skokland 
er det i dag bevart sammenhengende  
stistrekninger. Skogland mente stien har gått 
vestover nord for Eidsfjellet før den svingte 
sør-vestover og passerte Nevrabekken.  

Strekningen videre gikk til en fin, gam-
mel bru som går over Slottelva litt ned-
enfor utløpet fra Rotavatnet.  Sør for 
brua kommer vi inn på innmarka til et av 
Skoklandbrukene. På en strekning ute på 
enga, like etter brua, er det noe som ser 
ut som deler av en gammel veg. Fra brua 
har kirkevegen gått opp til nordsiden av 
Skoklandstjørna.

Vi vet at kirkevegen gikk ned Kleivane 
til Bleikemyr og videre til Skårekirken, 
men strekningen fra Skoklandstjørna til 
Kleivane er uklar.  Tett planteskog fra 
Skoklandstjørna og vestover gjør det van-
skelig å finne fram, men stien skal ifølge 
Skogland gå sør for Steinhaugen mot sti-
delet øverst i Kleivane. Fra stidelet går 
det nå sti mot Nuten, som er en del av 
«Haugesund på langs», og en gammel 
torvsti går østover langs nordsiden av 
Tjelltjørn og videre helt inn til Svehau-
gen ved Vannverksvegen. Både Kvala, 
Steinsnes og Austrheim hadde utmark 
innover i dette området og kan ha hatt 
torvrettigheter her.

Fra stidelet ovenfor Kleivane går det også 
en sti først østover, så nordover langs øst-
siden av Grønebekkdalen. Det er rimelig 
å tro at denne ruten har blitt brukt av folk 
på de nordlige brukene på Skokland og 
dessuten fra Storstein og kanskje fra Sal-
tveit. Stien er fortsatt mer eller mindre 
tydelig og er nå kvistet, men foreløpig 
ikke merket.  Det er en fin turveg, og der-
for vil jeg beskrive den nærmere her.  

Når du går oppover Kleivane: 
ikke gå over bekken til høyre og opp  
det bratte partiet der det står skilt mot 
Tjelltjørn og Ølkånå. Hold deg på ven-
stre side av bekken.  Like før en T-stol-
pe skal du ta av til høyre på sti. (Lett å 
overse!) Stien deler seg like etter at den 
har krysset bekken. Fortsett ikke opp til 
høyre. Da ender du på hovedstien mot 
Tjelltjørn.  Gå i stedet stien til venstre, 
litt nedover og kryss bekken igjen. Så 
er du på vei! Når du kommer inn i stor  
granskog, er det en kvistet løype. 60 – 70 
meter etter en maurtue deler stien seg. 
Ikke gå rett frem, men mot øst ned bak-
ken. Nedenfor bakken er det nytt stidele: 
hold til høyre. Stien, som fortsetter opp 
mot østsiden av Grønebrekksdalen, er 
vekselvis tydelig og mindre tydelig. Når  
det høye gresset er kommet opp (i slutten  
av juni?) og til det faller (i slutten av  
oktober?), kan det enkelte steder være 
vanskelig å følge stien. Den ender nede på  

Skoklandvegen like ved en høyspentmast. 
Til høyre har du krysset med Storsteinve-
gen. 

På kartene er kirkevegen ikke ført langs 
denne stien helt ned til Skoklandsvegen. 
På veg nedover går den mer mot høyre 
og skal ende på en av Skoklandgardene. 
Stien fra Kleivane og hit ble påvist av Si-
mon Skogland da han og Rolf Hjelmtvedt 
gikk der i 1997. Denne traséen fant vi 
sannsynligvis igjen da John Arne Bauge, 
Rolf og Serine Hjelmtvedt (7 år!), Per 
Qvale og jeg var på oppdagelsesferd i 
terrenget 13. mai i år. Vi vil utforske  
saken nærmere og også se på om stien 
mot Skokland fra Kallandsleite har gått 
mer rett fram over Grønebrekksdalen og 
ikke gjort den svingen mot øst som er vist 
på kartet. Rolf Hjelmtvedt mener å huske 
at stien gikk slik.

Etter hvert som folk på Skåregardene fikk 
kjøreveger til Haugesund, ble kirkevege-
ne gjennom utmarka mindre og mindre 

brukt. Skogplanting, veg- og boligbyg-
ging har gjort at deler av kirkevegtrasée-
ne er vanskelig å finne. Et eksempel: Kir-
kevegen kom ikke ut akkurat der den går 
nå nederst i Kleivane. De siste metrene 
før du kommer ut på asfalten, er nylaget 
i forbindelse med boligbyggingen der. 
Men like ovenfor det siste huset på høyre 
hand før stien nå begynner, kan du gå opp 
på den lille høyden bak huset. Herfra ser 
du ned på en fint opparbeidet vegstump 
som dessverre ender på en gårdsplass! 
Dette var fortsettelsen av kirkevegen 
nedover mot Skåre kirke. Her har kom-
munen ikke vært oppmerksomme nok da 
tomtene ble regulert.

Framover må det være en oppgave for de 
av oss som er interessert i kulturhistorie, 
å prøve å gjenfinne og merke opp mest 
mulig av de gamle kirkevegtraséene, 
både gjennom bebygde områder og i By-
heiene. Hvis noen har opplysninger om 
kirkevegene, kan de ta kontakt med meg 
gjennom Turistforeningen.

Kirkevegen. Bru nær Skokland

Bru ved utløpet av Rotavatn
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Bjørndalstraversen i Rosendal

FJELLSPORTGRUPPA

Bakkanosi / Nærøyfjorden                    På veg til Oksen / Hardangerfjorden Åkerfjorden / Langfoss 

FJELLSPORT

For 2019-programmet kan vi bl.a. by på 
toppturer på ski, fotturer med teltover-
natting, kajakktur, fjellbestigning med 
travers, sikring til tinderangling og gour-
mettur . Mer informasjon finner dere på: 
/haugesund.dnt.no/aktiviteter/ 

Det har vært imponerende påmelding 
til disse turene, og mange av turene er  
allerede fullbooket. Det er hyggelig og 
stor motivasjonfaktor for oss til å fort-
sette vårt arbeid. 

Har dere en drøm om en tur men ingen å 
dra på tur med?  Eller ønsker å bidra med 
din kompetanse til å arrangere turer med 
oss? Send oss gjerne en mail om din idé. 

Vi har startet med fast sekketrening hver 
onsdag kl. 19. Her får vi trent oss til fot-
turer og skiturer med tung sekk. Veldig 
hyggelig og sosial kveld, og en fin mulig-
het til å bli kjent med turledere fra fjell-
sportstyret og andre turglade mennes-
ker. På vinterstid går vi med hodelykt i 
Byheiene. Når årstiden blir lysere legger 
vi til forskjellige andre spennende desti-
nasjoner.  Vi jobber også med planer for  
stiløping i høst.  

Fjellsport-gruppen er også blitt mer aktiv 
på Facebook og Instagram. Her publise-
rer vi alle turene fremover og legger ut 
stemningsrapport.  

Link: 
https://www.facebook.com
DNT-Fjellsport-Haugesund-
284531708360/?ref=bookmarks  
Instagram: haugesundfjellsport 

Bildene er stemningsbilder fra turene  
vi har på programmet. 

Velkommen på tur! 

Mvh   
Leder fjellsport 
Bendikte. S. Baadsvig

Fjellsportgruppa i Haugesund har et styre bestående av 6 personer med mye kompetanse og kunnskap innen  
friluftsliv. Vi brenner alle for dette og ønsker å dele våre naturopplevelser med personene rundt oss. Flere av oss  

er stadig på tur og finner  nye skatter som vi ønsker å ta dere med på. Målgruppen vi ønsker å nå er dere  
som liker både friluftsliv og litt mer utfordinger.

Til Simlebu / Etnefjellene 
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GOD STØTTE FOR  
FLOKEHYTTENE

Alle formalitetar for bygging av 
hyttene er på plass, det gjeld 
også festekontrakt med grunn-
eigar som er Sveio kommune. 
Flokehyttene blir fem hytter 
med fem til seks senger kvar, 
den sjette hytta blir dobbel 
med opptil 10 sengeplassar. 
Ei av hyttene blir tilrettelagt 
med toalett for handikappa.   

•• Flokehyttene betyr mykje for 
oss. Det er noko nytt og nyskapande som kjem til å trekke 
til seg nye grupper til Sveio.  Kapasiteten på Ryvarden blir 
auka og det blir enno meir tilgjengeleg for alle å kome seg  
på tur. Ikkje minst er det kjekt å samarbeide med  
Haugesund Turistforeining, og at dei har valt å legge  
prosjektet her er stas, fortel ordførar i Sveio kommune, 
Jorunn Skåden. 

10. mai var det møte mellom Samarbeidsrådet for Sunn-
hordland og Haugalandsrådet der alle kommunane på 
Haugalandet er med, og Flokehyttene var eit av tema. 

Der blei det ei felles uttaling om støtte til prosjektet, 
og Hordaland Fylkeskommune har invitert Turist- 
foreininga til å søkje om restmidlar. 

•• Det har vore ein driv på dette prosjektet som alle 
har applaudert. Dette er noko fleire ønskjer å få til, 
fortel Skåden. 

•• Søknaden inn mot Hordaland Fylkeskommune tel 
tungt – politisk kan me ikkje få betre støtte enn me 
nå har fått, seier Rolf Svendsen i Haugesund Turist-
foreining som er prosjektleiar for Flokehyttene. 

Vidare fortel Svendsen at byggjestart er planlagt til 
oktober/november i år der grunnleggande arbeid skal 
gjerast. 

•• Grunnarbeidet blir gjort i år før det blir ein stopp 
og så full byggestart rundt mars 2020. Byggetida er 
komprimert og kjem til å vere på ca 6 månadar, seier 
Svendsen.

Dei seks nye Flokehyttene på Ryvarden i Sveio Dei seks nye Flokehyttene på Ryvarden i Sveio 
 kommune møter positiv respons frå fleire hold.   kommune møter positiv respons frå fleire hold.  

Nå er alle formalitetar og løyver på plass,  Nå er alle formalitetar og løyver på plass,  
og planlagt byggestart er til hausten.og planlagt byggestart er til hausten.

Ordførar Jorunn Skåden i Sveio kommune 

gler seg over auka kapasitet på Ryvarden når 

dei nye Flokehyttene er klare, då blir området 

enno meir tilgjengeleg som turområde for 

fleire. Foto: Privat

Foto: OPUS arkitekter as

Foto: OPUS arkitekter as

Foto: OPUS arkitekter as

FLOKEHYTTENE

Tekst:  Maria Djuve Vågen



Vi gikk fra kl. 9 til kl.18, med en pause for lunsj. Da gikk vi så langt vi klarte. Vi gikk nok omtrent 2 mil i snitt om man ser på hele turen. 
De lengste etappene var kanskje 3 mil, og den korteste var 8 km. 
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Hvor lenge tenkte du på at du ville å gå 
Norge på Langs? Det er noe som jeg tenkt 
på lenge. Når jeg gikk på ungdomssko-
len så var jeg og min familie hyttevakter 
en sommer på en turistforeningshytte i  
Tafjord fjellet. Da kom det forbi en jente 
som gikk Norge på Tvers alene med en 
hund. Da begynte jeg å tenke på at dette 
er faktisk noe som jeg kan gjennomføre. 
Det er ikke bare en fantasi.
 
Jeg har gått et år på folkehøyskole sammen 
med Vilde. Der begynte vi å snakke om å 
gjøre dette i lag, men det var fremdeles 
ikke noe bestemt. Så begynte vi begge å 
studere på Ås. Der så vi en annonse fra 
Fjellpulken, som søkte etter folk som ville 
hjelpe til å teste utstyr. Vi sendte avgårde 
en søknad og fikk positivt svar tilbake. Da 
var det bare å begynne å planlegge turen.

Hvor lang tid har dere brukt på forbere-
delser? Vi fikk avtale om samarbeid bare 
2-3 dager etter at vi sendte søknaden og 
det var 3 måneder innen vi startet å gå 
selve turen. Det var kanskje litt i korteste 
laget, men det gikk. Vi visste at vi begge 
hadde godt fysisk grunnlag. Dels etter 
året på folkehøyskolen, men også pga. 
det vi driver med ellers. Jeg løper orien-
tering og Vilde holder på med skiskyting.  
 
Vi hadde tenkt og snakket sammen om 
denne turen lenge før det ble bestemt at 
vi skulle gå. Vi hadde forberedt oss godt 
der også. Mentalt trenger man nok mer 
enn 3 måneders forberedelse. For oss gikk  
mesteparten av tiden til å forberede maten. 

Vi laget oss et styrkeprogram. Med fokus 
på skuldrer og rygg. Så gikk vi også tur 
med dekk, for å forberede kroppen til  

å dra pulk. Ikke så veldig mye, men turer 
på ca. 2-4 timer når vi fikk anledning til 
det. Ellers var det bare å fortsette å holde 
oss i god form. Vi hadde også en avtale, at 
de siste 2-3 ukene innen turen, så skulle vi 
ikke trene hardt. Vi skulle begynne turen 
med overskudd og lyst å gå tur. 

Når man begynner å gå, så går man seg i 
form. Det er bare å starte rolig. Det som er 
viktig er at du tåler å presse deg selv. At du 
tåler å bli skikkelig, skikkelig sliten. 

Hva har dere med for utstyr til kommu-
nikasjon?  Vi hadde med en satellittelefon 
med GPS, som vi kunne sende meldinger 
med. Da fikk også mottageren en GPS-
posisjon, så de visste hvor vi hadde slått 
leir akkurat den dagen. Vi sendte ikke 
meldinger hver dag. Ellers så gikk vi med 
papirkart.

 
Hva har vært den største overraskelsen 
på turen? At det har vært så travelt! Vi 
gikk mye på tur i løpet av året på folkehøy-
skolen, så vi tenkte vi visste hva det inne-
bar å gå på langturer. Forskjellen på de  
turene og denne, var bl.a. at da var vi man-
ge flere på tur som delte på alle oppga-
vene. Og formålet med de turene var mer  
‘kos på tur’.

Når vi gikk Norge på Langs, hadde vi en 
mye strammere tidsplan. Vi var mer slitne 
pga. mange turdøgn på rad. Så når kvelden 
kom, var vi trøtte. 

Det ble korte kvelder i teltet. Vi hadde på 
forhånd tenkt at vi hadde tid og ork til å 
lese bøker, skrive dagbok osv. Det ble ikke 
mye av det. 

Hvordan var dagene deres? Vi sto opp 
mellom kl. 7 og halv åtte. Frokost – her 
hadde vi laget til ferdige porsjoner med 
havregryn, andre typer gryn, og ulike  
varianter med div ekstra ting som kakao,  
vaniljesukker, tørkede frukt og nøtter, 
som vi kokte grøt på.
Kl. 9 var vi klare for å begynne å gå. Tur-
miks spiste vi gjennom hele dagen. Hadde 
en liten pause hver time da vi spiste dette. 
Den hadde vi også laget på forhånd. Den 
bestod av nøtter, sjokolade, marsipan,  
tørket frukt, osv.

Vi hadde 1 times pause hver dag ved lunsj. 
Viktig med varm mat. Da spiste vi nudler, 
som vi blandet med for eksempel Coscos 
og ulike ‘rett i koppen’ for å få variasjon 
på smak.

Kl. 18. Fremme. Slå leir, smelte vann, osv. 
Når vi kom frem til der vi skulle slå leir, 
spiste vi Cecilie Skog-kjeks. Dvs. turkjeks 
etter hennes oppskrift. For å fylle på med 
energi for å orke oppgavene som ventet.

Når vi kom inn i teltet spiste vi enda litt 
mer energimat mens vi ventet på at mid-
dagen skulle bli klar. Det kunne være ting 
som sjokolade, chips, kjeks eller snop.

Kl. 20 Middag: tørket mat som vi hadde 
forberedt selv. Tørket kjøtt eller fisk, 
sammen med tørkede grønn-
saker som vi spiste med 
pasta, potetmos eller 
ris. Dette ble lagt i 
vann i en termos 
kvelden før, så 
varmet vi det 
opp til midda-
gen den dagen 

NORGE PÅ LANGS NORGE PÅ LANGS

Tekst: Åsa Leifsen 
Foto: Ingvild Paulsen Vie og Vilde Olsen Rosvoldsve

INTERVJU MED INGVILD PAULSEN VIE

NORGE  PÅ LANGS
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OLALIA FJELLSTOVE

AKTIVITETSLEDERE OG HYTTEVERTER AKTIVITETSLEDERE OG HYTTEVERTER 
ØNSKES TIL OLALIA FJELLSTOVE!ØNSKES TIL OLALIA FJELLSTOVE!

For å drifte Olalia Fjellstove er Haugesund Turistforening avhengig av en betydelig dugnadsinnsats.  
Turistforeningen har ansatt kjøkkenpersonell, men alt annet arbeid er dugnadsbasert.

Ønsker du å bidra på Haugalandets  
fineste turisthytte? Vi trenger flere  
hytteverter og nye aktivitetsledere!

En hyttevert tar imot gjestene, ekspe-
derer i kaféen, rydder og vasker, slik 
at hytta vår presenteres på best mulig 
måte for både dagsbesøkende og over-
nattingsgjester. Du må være sosial,  

serviceinnstilt og arbeidsom, samt ha tid 
til å stille på opplæring  17. eller 18. august. 

En aktivitetsleder tar med gjester på tur 
i nærområdet, planlegger arrangementer 
og setter i gang leker og aktiviteter for gjes-
tene. Du må like å jobbe med mennesker 
i alle aldre, samt ha tid til å stille på opp-
læring 17. eller 18. august. En dugnadshelg 

varer i utgangspunktet fra fredag kveld til 
søndag ettermiddag, men ønsker du ikke  
å overnatte, er det også greit. 
Åpningstider i kaféen: lørdag 11-16 og 
søndag 11-15. I feriene har vi åpent i uke-
dagene også.

For mer info, ta kontakt med Anne på 
anne.smistad.flemmen@haugnett.no 

vi skulle spise det. Sovnet i soveposen kl. 
22. Vi hadde omtrent en hviledag i uken. 
Den lengste perioden vi gikk i et strekk var 
14 dager, men vi hadde også perioder der 
vi lå værfaste over flere dager. 

Hva tenker man egentlig på når man går 
så mange timer dag etter dag? Man ten-
ker en del på mat. Fersk mat. Så blir det 
også nesten litt meditativt å gå sånt. Så det 
er ikke alltid man tenker på så mye. Jeg 
blir kreativ av å gå. Tenker ut tekster. Kan 
tenke lenge på å formulere en setning. 
Ting jeg vil skrive ned i dagboken når jeg 
kommer frem til leirplassen. Ble dessver-
re ikke like mye skriving som jeg hadde  
håpet, eller tenkt på forhånd.

Så tenker man naturligvis mye på helt 
praktiske ting. Som veivalg, skredfare, hva 
man skal spise og drikke ved neste pause, 
oppgavene som skal gjennomføres i løpet 
av dagen.

Det er ikke så mange som er på tur i fjel-
let i jan/febr/mars. Derimot har vi ‘truffet’ 
og fulgt andre som vært på langtur gjen-
nom Instagram. Så til tross for at vi ikke 
traff dem personlig på turen, så føler vi 
at vi kjenner dem og har truffet dem. Det 
har vært en kjekk og nyttig kontakt. Vi har 
delt erfaringer og diskutert veivalg, vær-
varsel osv. 

Hvor mye vekt gikk dere med? Vi gikk med 
50 kg i hver pulk, pluss en liten dagstur 
sekk med det vi trengte den dagen. Som 

dagens mat, klær til skift, Førstehjelps 
ting, kniv, tau osv. Og på toppen av pulken 
lå dagens rasjon av vann. Etterhvert som vi 
spiste mat så gikk naturligvis vekten ned 
litt, og så opp igjen når vi fikk påfyll.

 
Vi fylte på med proviant ca. hver annen 
uke. Noen depoter hadde familie og venner 
plassert ut til oss. Noen sendte vi i forvei 
med posten. Og et par ganger så handlet 
vi inn proviant når vi visste at vi ville være 
i nærheten av plasser vi kunne gjøre det.  
 
Dere måtte stoppe før målet? Vi var 
på tur fra 10 januar til 26. april.  
Men med en liten pause inne i der.  
Det ble ganske tidlig klart at vi lå et-
ter vårt eget tidsskjema. I tillegg kom 
våren tidlig. Vi var enige om å prøve å 
gå så langt vi kunne. Så vi var forberedt  
på det. 

 
Men naturligvis er det også litt bittert å 
ikke nå hele veien frem, når vi tenkt og 
planlagt det tilsammen og jobbet hardt for 
å få det til.

Vi gikk til Treriksrøysa. Derifra hadde vi 
kanskje hatt vel 2 uker, hvis vi hadde gått 
resten til fots. Vi hadde begge to ting som 
ventet hjemme, så vi hadde ikke tid til å 
parkere pulkene og gå den siste delen.

Hva har vært de største utfordringene?
Det området som overrasket meg mest  
positivt var Saltfjellet. Der hadde vi egent-
lig en hard uke med litt for lite mat. Allike-
vel -dit vil jeg tilbake. Det var et veldig fint 
område som jeg vil gå flere turer i. 
 
Overraskelsen har vel vært hvor uforut-
sigbar det egentlig er. Vær, terreng og føre 
bestemmer alt. Man må bare lære seg å ta 
det som det kommer, å gjøre det beste ut 
av det. Vi ble flere ganger overrasket over 
terrenget. Der vi gjerne trodde det var 
 ganske så flatt, ut fra våre kart, kunne 
det være veldig kupert, og vi brukte mye  
lengre tid enn planlagt. 

Hva har vært det beste med turen? Å 
sove i telt og sove i sovepose. Det elsker 

jeg, og det har jeg ikke blitt lei av. Leir-
livet generelt liker jeg veldig godt. Så 
har vi hatt noen fine stunder med all-
sang. Gjerne på slutten av dagens tur. Vi 
har kunnet synge hvor høyt vi bare vil.  

Jeg hadde også stunder med hjemleng-
sel. Men det hjelper at sende en melding 
hjem, gråte litt og spise litt sjokolade. 

 
Hva har du for tips til andre som også 
har lyst/tenker på langtur? Det viktigst 
er bare å bestemme seg! Og sette av tiden. 
Å bare gjøre det. 

Hva blir neste tur for deg? Nå vil jeg bare 
være ute i naturen. Ikke tenke på å gå på 
langtur. Bare sove ute, sove i telt, lage bål, 
spise god mat. Ikke streve etter å nå et 
mål. Bare nyte naturopplevelsen.

Om du ønsker å lese mer om Ingvild og 
Vilde sin tur, se her:

vipaalangs.wordpress.com
 og på Instagram - vipaalangs

NORGE PÅ LANGS

Vi besøkte ca. 7-8 hytter i løpet av turen. De aller, 
aller fleste nettene har vi bodd i telt.
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ÅPEN KAFÉ PÅ  
OLALIA FJELLSTOVE  
HELE SOMMEREN 

Våre fantastiske verter holder kaféen åpen 
fra 22. juni til og med 18. august. 

Kiosk- og kaffemat hver dag kl. 11-17. 

Velkommen til å overnatte i Sikringshytta 
og Olabu (http://booking.dnt.no), 
gå fine dagsturer i området, bading og 
kanopadling, og bare nyt sommeren på Olalia.
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Varm huset med grønn teknologi og få 
inntil 0,25% lavere rente med Grønt boliglån.

uristforening
Haugesund 

B
Returadr.: Haugesund Turistforening  Boks 432, 5501 Haugesund,

BSU
Telefon 03240 www.haugesund-sparebank.no

En skikkelig feit sparegris!
BSU

Voksen sparing krever en voksen sparegris. Boligsparing for unge er den beste måten å 
spare til bolig på. Du får gode renter, skattefradrag og en hel del voksenpoeng. Kontakt oss 
i Haugesund Sparebank så hjelper vi deg med å komme i gang med sparing i BSU.


